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GİRİŞ: İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL ALANDA KORUNMASI

İnsan Hakları, lllusl;:ırarası Hukuka bağlı olarak, birçok metinde yer
XX. yüzyılın çok taraflı andlaşma ve sözle$melerinde olduğu üzere, daha önceki metinlerde yer almamıştır. İnsan Hakları alanında hazırlanan çok sayıda bildiri, 1215 Magna Carta,
1628, 1689 Bill
of Rights, 1776 Virginia Bildirisi, 1789 İnsan hakları ve Vatandaş Hakları
gibi belgelerin hepsi anayasal metinler olup, devletlerde derhal uygulan
abilmeler.i, mümkün olan ve pozitif hukuk değerleri bulunan metinlerdir. Bun. ların temel bir siyasi proğram değeri bulunduğu söylenebilir.
Bugünkü anlamı ile insan haklarının uluslararası alana aktarılarak korunması XX. yüzyıla rastlar. Bugün birçok uluslararası,
evrensel ve bölgesel nitelikteki metin. çağdaş insan haklarını içermektedir: 1945 B.M Teskilatı
Andlaşması, 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, 1966 Sözleşm'eıeri,
B.M.Teşkilatı ve onun uzmanlık kuruluşları tarafından
hazırlanan sayısız
uluslararası Çok taraflı söı;leşmeler, 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşm
e
si, 1969 Amerikalılararası insan Hakları Sözleşmesi gibi. .. bunların sayıla
nda giderek artmaktadır.
Evrensel alanda uluslararası toplumu bünyesinde. toplamak arzusunda olan B.M. Teşkilatının kurucu metni San Francisco Sözleşmesinde,
insan hakları yalnız giriş bölümünde değil metnin çeşitli yerlerinde söz konusu
edilmektedir. Bu nedenle B.M. Andlaşmasına İnsan Hakları Şartı dahi denilebilmektedir.(1) B.M. Andlaşması insan haklarının ne bir tanımını ne
de
bir sınıflandırmasını vermez, fakat "ırk, dil, din, cins farkı gözetmeksizin
"formül ünün birçok maddesinde tekrarlanıyor olması bu konuda ki kesin
ifadesinin belirtisidir.
Andlaşmanın 68.maddesi "Ekono mik ve Sosyal Meclis,
ekonomik ve
sosyal meseleler ve insan haklarının gelişmesi için komisyonlar ... kurabili
r"
demekte. Buna dayanılarak kurulan B.M. insan Hakları Komisyonu, 1O Aralık 1948 Evrensel insan Hakları Bildirisini kaleme almıştır.
Dünya ülkelerinin erişmeğl arzu ettikleri bir ideal olarak sunulan Bildiri, 1O Aralık 1948
de Genel Kurul'u n bir tavsiyesi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle devletler bakımından mecburi olma değeri bulunmayan bu metin, ahlaki bir amacı
temsil eder. Nitekim bu metne dayanılarak birçok sözleşme metni uluslararası alana kazandırılmıştır., etki alanı önemli olmuş,
birçok metine moalmış olmalarına rağmen,

(*) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü.
(" *) Avrup~ Toplulukları Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Eğitim

Semineri' ne sunulan
lstanbul, 1-9 Haziran 1987.
·
(1) Metnin giriş bölümünde ikinci cümle, insanın ana haklarına, şahsın haysiyet
ve değerine,
erkek ve kadınlar için olduğu kadar büyük ve küçük milletler içinde hak
eşitliğine olan
inancımızı. yeniden ilan etmeğe .. . diyerek değişik maddeler
de metnin içerisinde de insan
haklarının evrensel alanda korunmasını amaçları arasında
saymıştır. Mad. H3, 13. mad.,
62. mad., 68. mad., 76. mad., 55. mad.
·
tebliğ
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del teşkil etmiştir.(2) Evrensel İnsan Hakları Bildirisini .,rense! ve bölgesel alanda tamamlamak üzere kaleme alınan birçok metinde, bu metinde
belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için hukuki yaptırım mekanizmalarıda dü-

şünülmüştür.

Devletleri karşılıklı getiren sorunlara B.M. Teşkilatında genel çözümler bulmak zor olduğundan B.M. Andlaşmasında ki bölgesellik fikri giderek yerleşmiştir.
B.M.Andlaşmasının Vlll Bölümü, Bölg~sel Andlaşmalara ayrılm'ıştır. Dolayısı ile B.M. Andlaşması bölgesel kuruluşların kurulmasına karşı çıkma
dığı gibi onları teşvikte eder (52.mad. 53.mad. 54. mad.) Bu nedenle B.M.
Teşkilatının insan hakları alanında ki davranışları bölgesel alanda da devam etmiştir diyebiliriz.(3)
Amerikan Devletleri Teşkilat, Arap Ligi Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Afrika Birliği Teşkilatı gibi çeşitli bölgesel teşkilatlar, insan haklarının bölgesel alanda geliştirilip korunmasında önemli rol oynarlar.(4)
İnsan hakları alanında bölgesel sözleşmelerin hazırlanması, belli bir
coğrafi bölgedeki ülkelerin aralarında ki sosyal dayanışmadan kaynaklanmıştır. Bu gibi bölgesel sözleşmelerin daha önceden mevcut bölgesel teş
kilatlara dayandıkları dikkati çeker. Bölgesel alanda ki çabaların kaynağı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir; diğer bölges~I sözleşmelerin kendisinden esinlenerek hazırlanabilmesini sağlamıştır. Örneğin Amerikan Devletleri Teşkilatı (1948 Bogota Sözleşmesi) çerçevesinde hazırlanan Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi (1969 San Jose Sözleşmesi 1978 de
yürürlüğe girmiştir.); 1963 Afrika Birliği Teşkilatı çerçevesinde bir İnsan Hakları Afrik~ Sözleşmesi fikri ileri sürülmüştür; 1945 Arap Ligi Ülkeleri çerçevesinde insan Hakları Arap ülkeleri sözleşmesi, 1960 Şam da toplanan Arap
ülkeleri Avukatları toplantısında ortaya konulup tartışılmıştır; ayrıca Commonwealth için bir insan hakları sözleşmesi fikri benimsenmiştir.
Nitekim 1953 te yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile
insan haklarının bölgesel alanda korunması fikride yerleşmiştir.
(2) 10 Aralık 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, B.M. Teşkilatı Genel Kurulunun 217 A (lllj
10.Xll.1948 tavsiyesi ile kabul ve beyan edilmiştir. O tarihte metnin kabulü için 50 B.M.
üyesi devletin 8'i çekimser oy kullanmıştır, 2 üye oylamaya katılmamıştır, hiç kimse olumsuz
oy kullanmamıştır.
(3) İnsan haklarının bölgesel alanda korunması anlayışı, B.M. Teşkilatının gündemine konu
olmuştur. B.M. İnsan Hakları Kqmisyonu ile bölgesel kuruluşlarında işbirliği kurmak üzere resmi ilişkiler kurulmuştur. İnsan haklarının ihlal edildiği bölgelerde faaliyetlerde bulunmak üzere, İnsan Hakları Komisyonu (6.Xlll) 1967 tavsiyesi ile bir özel çalışma grubu
kurulmasını kararlaştırmıştır. Genel Sekreterden, 1969'da bölgesel insan hakları komisyonları kurulmasının gerekli olup olmadığı konusunda araştırma yapması istenmiştir. Bütün bu çalışmalara rağmen, insan haklarının bölgesel alanda korunması fikri, B.M.'de uzun
zaman iyi etki yapmamış, buna merkezden ayrılma, evrensellik fikrini zedeleyen bir hareket nazarı ile bakılmıştır. Fakat B.M.'de faaliyetler bu konu ile ilgili olarak bu kadarla kalmamış, mevcut Avrupa, Arap, Amerikan bölgesel komisyonları B.M. İnsan Hakları Komisyonunun ve yan organlarının toplantılarında temsil edilmişlerdir.
(4) insan haklarının bölgesel alanda korunması fikri giderek gelişmektedir, hatta Asya ülkeleri için insan hakları konusunda bölgesel sözleşmeler hazırlanması fikri güncellik kazanmıştır.
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1-AVRUPA KITASINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan hakları
nın korunmasında, anlaşılacağı üzere, bölgesellik hareketi ile ilk önce Avrupa Kıtasında görülmüştür. Günümüzde uluslararası nitelikte olarak, bölgesel alanda insan haklarının geliştirilip . korunması, Avrupa da 3 çeşit kurumsal boyut kazanmağa çalışmaktadır. Fakat Avrupa Hukukunun bu özel
kolunun gelişme derecesi farklıdır.

Bunlardan ilki en fazla gelişmiş olan Romanist boyutun kurumsal temeli Avrupa Konseyi, hukuki temeli ise 1950 Roma Konvansiyonu ile Torino Sözleşmesidir.
İkinci boyut, Avrupa Topluluğu içinde temel haklara saygınlığı, hukukun genel prensipleri dahilinde Avrupa Toplulukları Divanı sağlamaktadır.
Hatta bu konuda Topluluğun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaş
tırılm~sı konusuda, güncelli.ği olan bir konu olmuştur.
Uçüncü boyut, Avrupa işbirliği ve Güvenliği Sözleşmesinin Vll. Bölümü "İnsan temel hak ve özgürlükleri" başlığını taşıyan, 3. sepet diye adlandırılır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bölgesel alanda insan haklarının korunması bakımından en gelişmiş sistemÇir. Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkı ile Avrup~ insan Hakları Divanının karar verme yetkisi bakımından da uluslarüstü kavramlar içermektedir. Gelişip etkinliğini koruyabilmesi için Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin, Avrupa
Konseyinin kurumsal ve Avrupa Topluluklarının da siyasi desteğine ihtiyacı vardır. Bölgesel alanda kurulacak etkin bir koruma, evrensel alanda kurulabilecek etkin bir korumanın anahtarını teşkil edecektir. Bu ryedenle de
bölgesel koruma, bir bölgesel teşkilatın bünyesine yerleşmiş olmalıdır. Dolayısı ile insan hakları alanında bölgesel komisyonların kurulabilmesi her
bölgenin ihtiyaç ve olanaklarının verdiği ölçüde olabilecektir. Örneğin geri
kalmış bir bölgede insan hakların.ın uluslarara~ı alanda korunabilmesi meselesi gelişmiş bölgelerdeki şekli .ile ortaya konulmaz.
Uluslararası alanda Evrensel insan Hakları Bildirisinin ilkelerini ilk ele
alan metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Bu metin Avrupa Konseyinin kabul ettiği ilk çok taraflı sözleşmedir, 1950 de kaleme alanıp, 1953
te yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi üyesi devletler, sınırlı sayıda devletin daha kolayca aralarında uyuşup, insan haklarım B.M. Teşkilatında olduğundan daha etkin şekilde koruyabileceklerine inanmışlardır.
Mademki Avrupa da, insan haklarının korunmasında bugün en geliş
miş boyut Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kurduğu hukuki sistemdir
ve bunun kurumsal temeli Avrupa Konseyidir, o halde ilk önce bu teşkilata
kısaca değinmemiz gerekecektir.(5)
1-AVRUPA KONSEYİ
il. Dünya Savaşından önce uluslararası teşkilatlarda Avrupa hakim idi.
(5) İnsan hakları kavramı dünyanın diğer bölgelerine yayılmadan önce ilk defa Avrupa' da gelişip kökleşmiştir, Avrupa kıtasından sonra bu kavram Amerika kıtasında gelişmiştir.
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Avrupa ya özgü bazı teşkilatların kurulması, bazı teknik alanlar haricinde
(özellikle demir yolları) Aristide Briand'ın 1929 da Avrupa Birliğini teklif etmesinden önce sorun teşkil etmemişti, bu teklifinde zaten arkası gelmemişti.
Aksine 1945 ten beri, uluslararası gerilim, ekonomik sorunlar ve yeni
arzulara duyulan ihtiyaç her alanda ve çok çeşitli Avrupa teşkilatlarının kurulmasına neden olmuşlardır.
İlk önce Batı Avrupa ülkeleri aralarında iş birliğine giderek, konul~rı,
kapsadıkları ülkeler bakımından farklı, çeşitli teşkilatlar kurmuşlardır. lngiltere. Benelüks ülkeleri ve Fransa, 17 Ma~ 1948 Brüksel Andlaş"!lası ile
ekonomik, sosyal, kültürel, ve askeri alanda işbirliğinde bulunmağı kabul
etmişlerdir. Batı Birliği , sınırlıda olsa. Sovyet tehdidi karşısında önemi haiz
bir kuruluş olmustur.
16 Nisan 1948 de 16 devlet ile bunlara ilaveten Batı Almanya işgal
bölgeıerı temsilcileri. Marshall yardımını vermeğe başlayan A.B.D.nin teş
viki ile Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesini imzalamıŞlardır. Fakat diplomatik görüşmeler. 4 Nisan 1949 Kuzey Atlantik Antlaşması ile gerçekleşen askeri işbirliğine gidilmesinide hazırlamıştır. Böylece kuruluşunda 12
üikeyi kapsayan A.B.D. ve Kanada da dahil. siyasi bakımdan tarafsız ülkeler hariç, bir teskilat kurulmuş oluyordu. Brüksel Sözleşmesinin daha genel bir alanda işbirliğine gidilerek, askeri sorunlar hariç, tutulması sureti
ile başka bir kuruluşta gerçekleştirilmiş, ve 5 Mayıs 1949 da Avrupa Konseyi kurulmuştur. Teşkilat, avru .palı olmayan ve demokratik olmayan ülkelere kapalı idi ve Batı Birliği uyku dönemine girmiştir.
İkinci merhale olarak, daha güçlü kuruluşları kapsayan, fakat sınırlı sayıofa ülkeye hitap eden-Altılar-Fransa, İtalya, Almanya, Benelüks. yeni bir
metod benimsemiştir. Schuman Planı diye bilinen (9 Mayıs 1950) ilk teklif
çelik ve kömür konusunda idi. Fakat Kore olayı ve Amerikanın Almanyayı
yeniden silahlandırma kararı, Fransanın bir Avrupa ordusunu teklif etmesine neden olmuştur (Pleven Planı 24 Ekim 1950). CECA'yı kuran sözleş
me 18 Nisan)-951 de imzalanıp, 25 Temmuz 1952 de yürürlüğe girmiştir.
27 Mayıs 1952 de ise Avrupa Savunma Topluluğunu kuran sözleşme imzalanmıştır. Bunun kolayca onayını sağlamak isteyen 6 hükümet, CECA
ortaK assamblesinden gelen parlementer delegeler ve diğer başka şahsi
yetlerden kurulu bir ad-hac assambleden, 6 ülke tarafından kabul edilecek entegre bir siyasi politikanın tesisini öngören bir Avrupa Topluluğu tasarısı hazırlamasını istemişlerdir. Ad-hac assamblenin 1OMart1953 te 6'1ara
Strasbourg ta sunduğu tasarı metni soğuk karşılanmıştır.
Bu tarih üçüncü merhalenin başlangıcı olmuştur. Kore ve Çin hindin. de imzalanan barış andlaşmaları, tehlikeleri önlemiştir. Fransız parlementosu, 30 Ağustos 1954 te, Avrupa Savunma Topluluğunu kuran sözleşme
yi imzalamağı red etmiştir, fakat bununla beraber Almanya'nın yeniden silahlanmasını onaylamak gerekiyordu. Bu nedenle 1948 Brüksel Sözleşme
sine başvurulmuş, genişletilmiş ve buraya İtalya ve Almanya dahil edilmiştir
ve Avrupa Batı Birliği kurulmuştur: 23 Ekim 1954 Paris Protokolü. 15 Mayıs 1955 andlaşması ile bağımsız ve demokratik Avusturya kurulurken, 14
Mayısta Kuzey Atlantik Antlaşmasına simetrik olarak Varşova Paktı imza-
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lanmıştır.

Dördüncü merhaleye ekonomik soru
nlar hakim olarak, 6'1ar çerçevesinde 1-6 Haziran 1955 te Messine
Konferansı cerayan etmiştir
. Siyasi alanda felce uğrayan CECA bir yanda,
Fransa özellikle nükleer enerji kon
usunda olarak, teknik alanlarda birl
eşmeği savunmuş; Benelük
s ve Almanya daha önceki senelerde, 5'1er aras
ında, incelenen bir güm rük
birliği tasarısını ele almışlardır. Hen
ri Spaak'ın başkanlı~ında, uzmanla
rdan kurulu bir hükümet delegeleri komitesi,
bir konferans tertip ederek, 25 Mar
t 1957
de Roma da imzalanan ve CEE ve
CEE A'i kuran bir seri sözleşme hazı
rla
mışlardır. Metinler 1 Ocak 1958
de yürürlüğe girmiştir. İngiltere ön'
ce Avrupa Topluluğu bünyesinde 6'1arı
kapsayan bir serbest ticaret bölgesi
kurmağı denemiş fakat 1958
de başarısızlığa uğrayınca, 3 Mayıs
1960 Stockholm Sözleşmesi ile Avrupa Serbes
t Ticaret Topluluğunu (AELE-EFTA
) Avrupa Topluluğuna karşılık kurmuştu
r. Avrupa Ekonomik işbirliği
Teşkilatı
na, A.B.D. ve Kanada da katılınc
a, 14 Aralık 1960 Sözleşmes
i ile ~kono
mik Kalkınm~ ve İşbirliği (OCDE)
geniş bir çerçeve ile kurulmuş oluy
ordu.
Daha sonra lngiltere, Danimarka,
Norveç ve lrlanda 9 Ağustos 1961
de
Avrupa Topluluklarına girme tale
binde bulunmuşlardır. A.B .D'i siya
si birleşme konusunda 6'1ara muv
aafakat gösteriyordu, fakat her türlü
ekonomik
ayrıcalığı bertaraf etmek arzu
sunda olduğundan ve batı dünyasın
ın egemenliğini korumak istediğinden Trad
e Expansion Act'ı kabul ederek, güm
rük tarifelerinin azaltılması konusunda
ki pazarlık vasıtalırını benimsemişti
r v~
atom alanında İngiltere ile sıkı bağl
ar tesis etmiştir. Bir Fransız giriş
imi,
14
Ocak 1963 te İngiltere ile olan karı
şık ve uzun pazarlıklara son verm
iştir.
Ekonomik birleşme daha sonra 6'1a
r bünyesinde verimli bir şekilde geli
ş
miştir. 9 Nisan 1965 Sözleş
mesi ile Toplulukların orga
nları birleştirilmiş,
Fransa'nın Topluluklar için
arzulanan federal yapıları benims
emek istememesi krizlere neden olmuştur. (30
Haziran 1965) ve Aralık 1967 de İngil
te
re ile pazarlıklar yeniden başlatıl
mıştır.
1969 dan itibaren ise bütün Avrupa
teşkilatları yeniden söz kon
usu olmuştur. ~ralık 1969'1a Haye zirve
toplantısını 22 Oca k 1972 İngiltere,
Danimarka, irfanda ve Norveç'in Top
luluklara ,katılmasını ve değişiklikle
ri öngören sözleşmeler izlemiştir. A.B
.D'n in açtığı para krizi Avrupa savu
nma;. ·
sına katkısını, bir Avrupa para
sının ve Avrupa da bir tica
ret
bölg
esin
in
varlığını söz konusu etmiştir.
Bu kısa şema bize bütün teşkilat
ların birbirlerine bağlı olduklar
ını ve
bu arada herbirinin kendine özgü
bir siyasi nüansı bulunduğunu, böy
lece
farklı çıkarlara tekabül ettik
lerini, ve bunları azaltmak için yapı
lan çabaların başarısız olduklarını gös
termektedir.
İşte Avrupa Konseyi, diğer Avrupa
kuruluşları ile sıkı ilişki ve bağları
çerçevesinde, üyeleri arasında bir
bölgesel siyasi işbirliği teşkilatını
oluş
turmaktadır .(6)
(6) REUTER Paul: lnstitutions lnter
nationales P.U.F., 1972 Paris s:
300-304, 310-312.
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A) AVRUPA KONSEYİNİN KURULUŞU-AMAÇLARl-YAPISI VE
.
ÇALIŞMALARI
-Kuruluşu:

1946 dan sonra birçok Avrupa ülkesinde kurulan ve federalistler denilen çeşitli hareketler, 7-10 Mayıs 1948 de La Haye de hükümetlerarası nitelikte olmayan ve Avrupa Kongresi diye anılan bir konferansa çağ
rıda bulunmuşlardır. Bu oturumda bir Avrupa kurucu assamblesinin toplanması tasarısı Fransız siyasetçileri tarafından sunulmuştur. · Buna göre
devletler seçim bölgeleri olacaklar, 1 milyon kişiye bir milletvekili seçilecekti. Bu tasarı kabul edilmemiş, fakat parlem~nter bir assamblenin kurulup, Avrupa görüşünü ifade etmesi benimsenmiştir.
Bu teklife bir yankı olarak, Fransız hükümeti 1948 Ağustosunda, Batı
Birliği üyelerine ( Benelüks ve İngiltere) bir hazırlık konferansının toplantı
ya çağrılmasını bildirmişti. Belçika Fransız teklifini kabul etmiş ve 26 Ekimde, 18 üyeden kurulu bfr daimı Komıtenin KUrl:Jlarak Avrupa federasyonunun inceleyip geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. (lngiltere, Fransa 5'er, Belçika, Hollanda 3'er, Lüksemburg 2).
26 Kasım 1948 de Pariste toplanan bu komitede iki tez çarpışmıştır:
Fransız-Belçika tezi, bir Avrupa'nin birliğini istiyordu, bunun temel organı
Avrupa ülkelerinden Qelen bir assamble olacaktı ve bu organ oy çoğunlu
ğu ile karar · aıacaktı. lngiltere tezi ise diplomatik bir assambleyi savunuyordu ve bu organ hükümet temsilcilerinden kurulu olmalı idi.
İlk tez yeni bir formül olarak, bir çeşit Avrupa Parlamentosu öneriyord~, diğeri ise geleneksel bir çözüm istiyordu. lngiliz karşı tasarısı, hükümetlerarası bir Bakanlar Komitesinin yanında, istişari nitelikte ve üyeleri
hükümetlerce tayin edilecek kişilerden kurulu bir assamblenin varlığını kabul
etmiştir. Nihayet 27-28 Ocak 1949 da toplanan Batı Birliği üyesi 5 ülkenin
bakanları aralarında uzlaşma sağlamışlardır.
Bakanlar, adı, "Avrupa Birliği" değilde, "Avrupa Konseyi" olan bir
rupa Teşkilatının kuru~masına karar vermişlerdir. Teşkilatın organları

Avise
Bakanlar Komitesi ve lstişari Assamble olacaktı. Daimi Sekreterlik Stras.
bour~'ta teşkilatın merkezinde yer alacaktı. .
lstişari Meclis, Fransız-Belçika tezini, değişikUğe uğratarak yansıtıyor
du. Bakanlar Komitesi ve teşkilatın adı İngiliz tezinin başarıyla neticelendiğini. göstermiş oluyordu. 5'1er ~rasında böylece uyuşma sağlandıktan sonra, ltalya ile Avrupa Ekonomik işbirliği TE3şkilatının diğer üyelerini, yeni teş
kilatın kurucu metnini hazırlamak üzere bir konferansa çağrıda bulunmak
konusunda karar alınmıştır. 28 Martta Londra da başlayan konferansa,
S'lerin yanında, İrlanda, İtalya, 3 İskandinav ülkesi, Danimarka, İsveç, Norveç katılarak, Avrupa Konseyi kurucu metnini hazırlamışlardır. 5 Mayıs 1949
da Londra da imzalanan Avrupa Konseyi Statüsü 3 Ağustos 1949 da yürQrlüğe girmiş ve İstişari Meclis ise ilk toplantısını Strasbourg ta yapmıştır.(?)
-Uyeleri: Statüsünü imzalayan 1O ülkeye daha sonra 1949 da Türkiye ve
Yunanistan, 1950 de İzlanda katılmıştır: 1950 de Sarre ve Batı Almanya
(7) Düstur 111 Tertip 231 s. 198 R.G. 17 Aralık 1949, sayı 7382.
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o rta !< üye olarak katılmışl ar. Batı Alman ya 1951 de t ;ı rn üyo o l m ı ıc;;
ve Smre 1957 ele o rtak üye o lrıı :ık t an ayi ıl mı ştıı . 1q55 ri;:ı Avu st urya. 196 1
d P K ı b
rıs.1963 te İsvi ç r e uz un z anıan gözlem ci ılP t8 msi l eclı l d i ktrrn
s0nr;ı ka t ı l 
mış tı r . 196 5 te Malta , ·1975 da Portekiz . 19 77 de İsp c.ırıycı . 19 78
de Lı ec h
teııst ei n kabul e dilmişl e rdir . (8)
-Statüs ü: Avrupa Konse yi Statüs (j bi r Giı iş ve 42 ma.d declen rnCı te·
· şekkildir . Metin 1O böl üme ayrılmıştır . G i r i ş bö l lımürıde LJye ler
<1 d r:1ie t V8
barışın "insan toplumu nun ve medeni yetin koru n ma sı
için hayati bir Plıe 
miyete ''sahip olduğunu. "halkların müşterek malı olan ve her gerçek
demokras inin dayandığı fert hürriyet i , siyasi hürri yet ve huku kun üst
Cırıl üğü
prensip lerinin kaynağı bulunan fikri ve ahlaki kıym et le r e sarsılrn ;:ı1
surette
bağlı olduklarını diİe getirmişierdir. Bu " hisl eri bes le ye n Avr up
;ı meml eketleri arasında daha sıkı bir birlik kurulmasının zarur i e l d u ğuna ·· olan
inançlarından ötürü teşkilatı kurduklarını ifad e e tmişle r d i
r . (9)
1. maddes inde teşkilatın amacı beli rt i l mi ştir : üyeler i arasınd8 s ı kı
bir
birlik sağlamak . Bu sıkı işbirliğini sağlarken iki gayeye e r i ş e bilmek istemek
·
tedir: üye devletle re ortak olan ideal ve ilk e ler ı ko ru yup g e li ştirrn P
k ve on larırı ekonom ik sosyal gelişimlerini sağl am;:ık . Korurım.
ı s ı : P gelis ıir ı lrne s i
söz konusu edilen ortak ideal ve ilkeler " f0rd i öz gtirl t.ı k. siyasi özgı_
ı r l tik.
gerçek demokr asinin üzerine kurulu oldu ğu hukuk üstü n luÇıü ilk e l o ı ınin
k;·-ıy·
nağında bulu nah manevi ve ahl <ı ki d e ğ er lr-mfü . "
Statüye gör·e, bu gaye teşkilatın org r.rnları tarafından ortak ç ı k. 81 lar
ın
incelenm esi, andlaşrnaların akdi, ekonom ik sosyal kültürel biliıns e
l. tıukıı 
ki ve idari alanlard a ortak bir davranış tespit edilerek ve insan tem
el trnk
y e özgürlü klerinin geliştirilerek korunması ile sağlana c aktır .
Özgürlüğün geliştirilip korunması arzusu ve demokr asiye saygınlık. statünün her yerinde hissedil ir; özellikle 3.4 .5.ve8 . nıaddelere yansıtıl
arak iş 
lenmiştir. Nitekim 3. madded e ki "hukuk un üstunlüğü"
prensip lerinin ve
hükmü altında bulunan her şahsın insan haklarından ve ana hürriyet
lerinden faydala nma prensib ini "kabul eden " bu hususta istekli bulundu
ğuna
kanaat getirilen bir Avrupa devleti, Avrupa Konsey ine üye olmağa
Bakanlar Komites i tarafından davet edilebili r (5. mad .) Genel Sekrete re duyurud
a
bulunar ak, Teşkilattan çekilebi lmek mümkü ndür (7.mad) . 8.rnadd
e.
3. maddey i ihlal eden ülkenin üyeliğinin askıya alınabileceğini ve Bakanla
r
Komites ince çekilmeğe davet edilebileceğini ifade etmiştir.
1

(8) 1967'de Yunanist an'da parlamen ter demokrasiyi kaldıran siyasi rejim
i şbaşına geldiğin 
de, anayasal meşruluğu söz konusu olmuştur, 1968'çie İstişari Assamble
Bakanlar l<orni tesine Yunanistan'ın üyeliğini askıya almasını tavsiye etmiştir . 1968'de
İskandinav i.ilkc~
leri Yunanist an'a karşı insan haklarını ihlal etmekten ötürü şikayette
bulunmuşlardır .
1969'da Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ın üyeliğinin askıya alınmasın
ı gündemin e kay detmiştir . Fakat Yunanista n Komitenin kararını beklemed
en, Statünün 7. maddesinin hü kümlerine b~şvurarak üyelikten çekilmiştir . Bu çekilme, Kom.itenin, Avrupa
Konseyi Statüsünün 3. maddesinin hükümlerini ihlal ettiği konusundaki kararın genede
alınmasını engellememiştir . 1974'te Yunanista n yeniden teşkilata
dönmüştür.
(9) Statü metni için bakınız: Ömer İlhan AKİPEK: Devletler Hukuku Kaynaklar
ından ve Bel. gelerinden Örnekler AÜHF yayınlarından 213. 1966 Ankara s: 504-516.
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Statüye göre, Avrupa Kor:ıseyinin 3 temel organı vardır: Bakanlar Komitesi, İstişari Meclis ve Genel Sekreterlik. IV,V,VI. Bölümler organların
işleyişine ilişkindir.

X.Bölümde 41.madde statüde yapılacak değişiklik ile ilgilidir. Tadilat
için Bakanlar Komitesi, İstişari Assambleye teklifte bulunabilir; istenilen tadilatı tavsiye eden Komite, bunları bir Protokole geçirir; tadilat protokolü
üyelerinin 2/3 ü tar~!ından imza ve · onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
-Çahşmalan:

En önemli ve temel faaliyet sahası olan insan haklarının
Avrupa Konseyi, kuruluşundan beri çalış
ma proğramını daima güncel gerçeklerle uyum içinde tutmağa özen göstermiştir, hiçbir sorun teşkilatın gözünden kaçmaz . Teşkilatın hukuk alanındaki çalışmaları sözleşmeler' ve tavsiye kararları . hazırlanması şeklinde
dir.(1 O) Hukuki alanda kendisi"ni İs*ari Assamble ile Avrupa Adalet Bakanları Konferansı yönlendirir; üye devletler arasında çeşitli hukuk alanlarında ahenk sağlamaya çalışır. Ekonomik alanda uzmanlaşmış kuruluşlar
ile işbirliği yapar: Avrupa Ekonomik Toplutuğu, OCDE, B.M . Avrupa Ekonomik Komisyonu ... üye devletler arasında gelişmeği sağlamak amacı ile
sosyal yapıları ahenkleştirmek çabası içindedir. Nitekim Bakanlar Komitesi ve İstişare Assmble 1961 de Avrupa Sosyal Haklar Yasasını, Teşkilatın
bu konuda ki faaliyetlerini ,tamamlayıp geliştirmek üzere hazırlamışlardır.
Eğitim, kültür ve spor alanında ki faaliyetleri , gençlik sorunları, srığlık
ve uyuşturucu maddeler, çevre korunması. yerel ve bölgesel yönetimler,
arkeolojik değerlerin korunması, terör konularında faaliyetlerini yörılendirmektedir.(11)
·
Avrupa Konseyinin bütün faaliyetleri dolaylı ve dolaysız olarak hep üye
ülkeleri halkının refah düzeyini sağlamaya yöneliktir, dolayısı ile teşkilat artık
insan haklarının korunması ile özdeşmiştir . Giderek hukuki bir Avrupa topluluğunun yerleşmesine yardımcı bir kuruluş olmak çabasındadır.
korunması davranışları yanında

8) AVRUPA KONSEYİ ORGANLAR! VE İNSAN HAKLARI:
Teşkilatın

.

daha farklıdır. Çemeclis ve assamble aynı niteliğe sahiptir: bunlar diplomatik konferanslardır ve bu orqanlarda ülkelerinin direktiflerine uyan
hükümet temsilcileri görev yaparlar. Avrupa Konseyinde ise, bu (ki organ
birbirlerinden tamamen farklıdır; zira sadece Bakanlar Kornitesinin geleneksel bir yapısı vardır; İstişari Meclis hüküriıet temsilcilerinden kurulu, değildir, önemli siyasi sorunlarda üye ülkelerin ulusal parlernantolarının görüşlerini ifade eder.( 12)
üç

başlıyapısı. diğer kuruluşlarınkinden

şitli uluslararası kuruluşlarda

(10) 1983"te 114 andlaşrrıanın. 101 tanesi yürürlül<le idi.
(11) Bu konuların içeriği için bakınız : "Avrupa Konseyi" Strazburg 1986 Avrupa Konseyi Ba·
sın ve Enformasyon Müdürlüğü Yayını.
(12) COLLİARD Claude Albert: lnstitutions des Relations lnternationales . 8e ed. DALLOZ
1985 Paris s: 482-483, 506-515.
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a) İstişari Meclis ve insan haklan:
Bu organ üye devlet temsilcilerinden müteşekkil olmadığı
gibi, üye ülkelerd~n doğrudan bu organ için seçilen temsil
cilerdende müteşekkil değildir. Uye devletlerinin parlementerlerinden
kurulu istişari bir organdır. Bu
organda, üyeler diplomatik eşitliğe bağlı bir sayı ile temsil
edilmezler, bu
rakam her üye için .bir orantı formqlüne görede tespit edilme
miştir:

Almanya, Fransa, ltalya, lngiltere 18'er, ispanya 12, Türkiye 10,
Belçika, Hollanda, Yunanistan, Portekiz ?'şer, Avusturya, İsveç, İsviçre 6'şar,
Norveç, Danimarka 5'şer, İrlanda 4, İzlanda, Liechtenstein, Lüksemburg
, Kıbrıs, Malta 3'er parlamenter ile bu organda temsil edilirler.
Bu dağılım formülünü muhafaza etmek üzere, parlementerle
r bir ulusal delegasyona bağlı kabul edilmeselerde, 25/c madde
ilginç bir formül
benimsemiştir: ''Her temsilcinin bulunmadığı
esnada kendi yerine toplantılara iştirak etmek üzere, söz almak, ve oy kullan
mak yetkisini haiz bir vekili olabili r".
İstişari Meclis üyeleri, özgürce oylamalara katılır ve hiç.bir
yerden emir
alamazlar; alfabetik sıraya göre oturumlara katılırlar, milliye
tlerine göre değil;
oylamalar esnasında mensup oldukları siyasi partilere göre
gruplaştıkları
dikkati çeker. Üye devletlerin siyasi partileri parlementoda
temsil edilirler
(komünist partiler haric): sosyalistler, liberaller, hıristiyan
demokratlar.
İstişari Assamblen'in ilke olarak karar alma yetkisi yoktur. Başkan
ını
seçer, iç yönetmeliğini kabul eder (28.mad.), kendisine yardım
cı komisyonlar kurabilir, alelade toplantılarının açılış tarihi_ni tespit eder
(32.mad.)
1951 de yapılan bir değişiklik ile (34.mad) lstişari Meclis Başkan
ı, Bakanlar Komitesi tasvibi ile Meclisi olağanüstü toplantıya
çağırabilmekte
dir .(13) İstişari Meclisin 1949 Statüsüne göre güdemini Bakan
lar Komitesi
hazırlıyordu. 1951 den beri artık gündemini
tespit yetkisi kendisine tanınmıştı,r (31.mad) (14)
.
iç sorunlar ve yöntem meseleleri konusunda lstişari Meclis
, kararları
nı basit çoğunluk esasına göre kabul eder; öneml
i sorunlarda kararlar ifade edilen oyların 2/3ü ile kabul edilir (29-30.mad)
İstişari Meclis, istişari bir organ olduğundan, benimsediği
tavsiyeler
yöntem meseleleri ve iç meseleler hariç, karar değillerdir,
Bakanlar Komi. tesine sunulan basit birer tasarıdırlar.
Bu organ üç görevi yerine getirir: Kamu oyunun sözcüsüdür;
assamblesi olmayan diğer Avrupa kuruluşlarının çalışmalarını incele
yen bir merkezdir (OCDE gibi) evrensel nitelikteki teşkilatlarında Avrup
ada ki faaliyetlerini sürdürür (UNESCO, FAO, OIT gibi ... ); Batı Avrupa
ülkelerinin tutum
(13) Her sene toplantıda gündeme kaydedilen her sorun bir
raportör tarafından sunulur. Raportörün, Komisyonun adına sunduğu rapor, olayın konusu
, görüş ve istişareleri içerir.
Meclis bu rapor konusunda değişiklikler ve ekler teklif edebilir
.
(14) Kararc:WAlir andlaşmanın akdi söz konusu ise, Bakanla
r Komitesi kararın taslağını Assambleye sunar, fikrini aldıktan sonra imzalar. Diğer durumla
rda bakanların kararları,
her toplantının başında "Bakan lar Komitesi Bildirisi" şeklinde
Assambleye önceden sunulur.
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ve sorumluluklarını tespite çalışır, nitekim Avrupa Toplulu~~ Parlamentosu ile her sene güncel bir konuda Strasbourg da ortak bir toplantı yapar.(15)
Bütün bu faaliyetleri bu organı üyesi ülkelerde güncelliği bulunan bütün olayları da incelemeğe zorunlu kılmıştır.
istişari As~amble 27 Ocak 1978, 29.olağan toplantısının 25. oturumunda "Dünyada insan Hakları ve Avrupa Konseyinin genel politikası" meselesini tartışmış ve bu konuda 829,830. tavsiyelerini kabul etmiştir.(16)
istişari Assamble insan hakları konusundan yararlanılarak, diğerleri
ne saldırmak üzere bunun bir vasıta, bir silah olarak kullanmak, bir ülkeyi
siyasi olarak bu yoldan vurmanın, bu yoldan karşıt siyasi çıkarlar sağlan
ması ile insan haklarının korunamayacağını ve insan haysiyetinin inkar edileceğini bildirmiştir.

b) Bakanlar Komitesi:
Statünün 13. maddesine göre bu organ, üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından müteşekkildir ve Avrupa Konseyi adına hareket edecek yetkili
organdır. Bakanlar Komitesi klasik, diplomatik bir organdır, kapalı celse
(21/a.2mad) ve senede iki kez toplanır.
·
Statünün 20. maddesi oy verme yötemini belirtir, Buna göre yöntem
meselelerinde kararlar basit çoğunluk ile kabul edilir. Diğer konularda 2/3
çoğunluk aranır; bu bazen Bakanlar Komitesi üyelerinin 2/3 çoğunluğudur .
Yeni üye kabulünde olduğu üzere; bazende ifade edilen oyların 2/3 üdür
ve Komite üyelerinin basit çoğunluğu iledir, bütçe konusu gibi. Önemli meselelerde (raporlar ..) (20/a mad) oy birliği aranır, yalnız burada ifade edilen
oyların anlaşılıyor olması gerekir, diğer bir ifade ile çekimser kalınnıası bir
tavsiyenin kabulünü engellemeyecektir. Zaten bu tavsiyelerin yaptırım gücü yoktur, zira bunlar üye devletlerin onayına sunulurlar.
Kabul edeceği kararları hazırlamak ve teknik sorunları incelemek üzere
hükümet uzmanlarından kurulu komiteler vardır. Bu uzmanlar yetkileri gereğince üye devletlerin yasalarını ahenkleştiren sözleşme tasarıları hazır
larlar(17).
Bakanlar Komitesi ile İstişari Meclis arasındaki sıkı ilişkiyi sağlamak
üzere, Dışişled Bakanlarından ve ona eşit Assamble üyelerinden kurulu
.
bir "karma komite" kurulmuştur.
Bakanlar Komitesinin en önemli görevi, lstişari Meclisin kendisine yönelttiği tavsiyeleri inceleyip cevap hazırlamaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 32. maddesinin öngörmüş olduğu üzere,.Avrupa İnsan Hakları
Avrupa Birliği Assamblesi ile de ilişkisi vardır. Bu teşkilatın statüsüne gC:.re, Birliğin
Assamblesi, bu teşkilatın Avrupa Konseyi'ndeki (Assambledeki} temsilcilerinden kuruludur, dolayısı ile bütün faaliyetlerinden haberdardır. AELE'de Strasbourg'da düzenli
toplantılar yapar.
(16) Siyasi İşler Komisyonunun raporu üzerine kabul edilen 829. tavsiyesi buna ilişkindir; 830.
tavsiyesi ise Mülteciler ve Nüfus İşleri Komisyonunun, siyasi tutukluların Şili'deki durumuna ilişkindir. Bunlar Assamble'nin tartışma ti.Jtanakları llL ciltte yer alır. 23-27 Ocak
1978., 29. olağan toplantısı.
(17} Bu komitelerden ·en önemli birkaç tanesi: KÜitürei İşbirliği Meclisi (CCC), Avrupa Hukuki
İşbirliği Komitesi, Sosyal Komite, Kamu Sağlığı Komitesi gibi ... ·
(15}

Batı
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Komisyonunun raporundan haberdar kılındıktan sonra 2/3 çoğunluk ile
Sözedilip edilmediğine karar verir. Bu karara "tavsiye '' denilir
ve gerekçe lidir. Eğer İnsan Hakları Komisy onunun fikrine katılırsa gerekçe vermek yerine rnpora gönderm e yapar. Bu konuyu Sözleşmeyi incelerken yeniden ·ele alacağız .
leşmenin i~lal

c)Gene l Sekrete rlik:
İdari bir organ olan Genel Sekreterliği·n, bir Genel Sekreteri , iki sekreter yardımcısı ve uluslararası nitelikte olan memurları vardır . İc yönetm
enliğine göre, Genel Sekreter ve yardımcıları İstişari Meclis tar~fından, Bakanlar Komitesinin teklif ettiği adaylar arasından seçilirler . Görevlerini
ulusal düzeyd en gelen etkilerin altında kalmada n yürütec eklerdir (statü
36.
ve 37 . mad), teşkilat dışında hiçbir mercide n talimat alıp yada isteyemezler.(18)
Avrupa Konseyinin bu idari organı, Roma Konvansiyonununda yan organıdır . Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 15. ve 57. maddeleri
gereği
kendisin e insan hakları konusu nda önemli görevler düşer.
15. maddey e göre . savaş ve milletin varlığını tehdit eden tetılike zamanında, akid devletle r, sözleşmeden doğan sorumlu
luklarına aykırı tedbirler alabilec eklerdir , bu takdirde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
haber verecek lerdir .
57. maddeye göre, Sözleşme tarafı ülk.eler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin isteği üzerine , Sözleşme tıükümlerini ne şekilde uyguladıkları
konusund a açıklamalarda bulunacaklardır .
Avrupa İnsan Hakları Sözl.eşmesinin kurumsal temeli olan Avrupcı Kon·
·
seyinden bahsettik. Avrupa da bölgesel alanda, insan haklarının korunm
asında en gelişmiş düzeyd e olan bu sist~min hukuksa
l temeli ve mekanizmasını incelem ek gerekec ektir .

2-AVR UPA İNSAN HAKLA RI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA GA İLİŞKİN SÖZLEŞME
A~SÖZLEŞMENİN KA YNAGI, AMAÇL AR! VE ULUSA L HUKUK
LARDA
Kİ YERİ:

a) Sözleşmenin Kaynağı:
Avrupa Konseyi Statüsü nün 3. maddes ine göre "Hukuk un üstünlüğü
prensip lerini ve hükmü altınaa bulunan tıer şahsın insan lıaklarınd;:rn
ve
ana hürriyet lerinden faydalanma prensib ini" kabul eden ülkeleri Avrupa
Konseyi, üye olarak kabul etmiştir. T.eşkilatırı bu konudaki amaçlarına
ula - ·
şabilmek üzere tedbirle r almak için. lstişari Meclisin
daha ilk toplantısında
bu sorun gündem ine kaydedilmiştir. Statünün 4. ve 5. maddeleri bunu,
Teş
kilata katılmağa davet edilmen in ilk koşulu yapmışlardır. 8. madde de
ise
(18) Sekreterliğe : Komisyonların sekreterli kleri. katip , Bakanl;:u Komitesi
Siyasi İşler Daimsi
ve alt bölümleri eğitim , bilim . kültürel işler dairesi ve alt hölümleri .
Hukuki İsler Dcıiresi .
İnsan Hakları Dairesi , Basın ve Enformas yon Dairesi . İdari İşler
Dairesi bağl ı dır.
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3. madde hükümlerine uymayan bir üye devletin, Bakanlar Komitesi tarafından, Avrupa Konseyinden çekilmeğe davet edileceği bildirilmiştir.
Teknik bakımdan 1950 Roma Konvansiyonu, 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ile 1966 Paktlarına oranla daha üstündür. Metinde 15 kadar
hak, 1948 ve 1966 metinlerindeki gibi garanti altına alınmıştır, fakat kullanılan formüllerin içeriği ve kesinlik d~receleri bakımından aralarında farklı
lıklar bulunmaktadır ... Evrensel Bildiri ile olan en önemli temel fark iki tanedir: bu metin bir pozitif hukuk metnidir, uluslararası bir sözleşmedir, bir bildiri değildir;, Sözleşmede geçen haklar iki organ ile garanti altına alınmış
tır: Avrupa insan Hakları Komisyonu ve Divanı.(19)
4 Kasım 1950 de Roma da imzalanan ve 3 Eylül 1953 te yürürlüğe
giren metin, Avrupa Konseyi çerçevesinde akdedilen ilk çok taraflı sözleş
me metnidir. Avrupa Konseyi çerçevesinde medeni ve siyasi hakları korumaktadır .(20)
Bu metine kendisini değişikliğe uğratan ve tamamlayan ek protokoller ve diğer hukuki metinler de eklenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinin hukukunu teşkil eden bu metinler 3 guruptur:
-İlk gurup Ek Protokoller: İlk ek protokol "İnsan Hakları ve An·a Hürriyetlerini korumağa ilişkin Sözleşmeye ek Protokol", 20 mart 1952 de Pariste
imzalanarak, 19 mayıs 1954 te yürürlüğe girmiştir. (21)
4 nolu ek protokol 16 eylül 1963 te imzalanarak 2 mayıs 1968 de yürürlüğe
girmiştir(22). ·
Bu iki ek protokol, Sözleşmede yer almayan bazı hak_ ve özgürlükleri
içeren metinlerdir.
"Avrupa İnsan Hakları Divanına" istişari mütalaa vermek yetkisi tanı
yan, sözleşmenin 2 nolu protokolü, 6 Mayıs 1963'te imzalanmıştır. İnsan
Hakları Divanına istişari görüş verme yetkisi tanıyan metindir. (23), 21 Eylül 1970'te yürürlüğe girmiştir.
Aynı tarihte imzalanan ve Sözleşmenin 29,30 ve34. maddelerini değiştiren 3 nolu protokol gene 2 nolu protokol ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.(24)

20 Ocak 1966 da imzalanarak, 21 Aralık 1971 de yürürlüğe giren 5
nolu protokol, Sözleşmenin Komisyon ve Divan üyelerinin seçimini hükme
bağlayan 22. ve 40. maddelerini değişikliğe . uğratan metindir(25).
1984 protokolü, 6 nolu protokol, ölüm cezasına ilişkindir, hiçbir üye
devlet tarafından onaylanmamıştır.
(19) COLLİARD Claude Albert: a.g .e .. s: 361.
(20) Ekonomik ve sosyal hakları garanti altına alan 1961 tarihli Torino Sözleşmesi : Avrupa
Sosyal Haklar Yasasıdır .
(21) Türkiye: R.G. 19 Mart 1954 no: 8662 0111c35 . s: 1567, bakınız: Aydoğan ÖZMAN: İnsan
·
Hakları ile İlgili Temel Metinler. 1967 Ankara s: 59 .
(22) Türkiye bu protokole taraf değildir .
(23) Türkiye R.G . 24 Temmuz 1967 no: 12665 Aydoğan ÖZMAN a.g.e .. s: 60 .
(24) Türkiye R.G. 24 Temmuz 1967 no: 12665 Aydoğan ÖZMAN a.g.e., s: 64 .
(25) Türkiye tarafından 14.V.1971 'de imzalanarak onaylanmıştır .
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-İkinci gurup metinler, Sözleşmenin organlarının faaliyetlerine katılma
ve işbirliğinde bulunmağa çağrılan kimselere bazı ayrıcalık ve muaflık
lar tanıyan metinlerdir: Bu konudaki genel sözleşme, 6 mayıs 1969
da
imzalandıktan soma, 17 nisan 1971 de yürürlüğe girmiştir
. Bu sözlesmeye ek 2. protokol İnsan Hakları Komisyonunun üyelerinin ayrıcalık ve bağı
şı!<lıklarına ilişkindir, 15 Aralık 1956 da Paris te imzalanm
ıştır. (Türkiye
7.1.1960'ta onaylamıştır.)
·Gene bu sözleşmeye ek 4.protokol İnsan Hakları Divanı üyelerinin ayrıca
lık ve bağışıklıklarına ilişkindir, 16 aralık 1961 de imzalanan
bu metin, Türkiye tarafından 1.6.192 de onaylanmıştır.
Gene bu ikinci gurupta metinlere dahil şu uluslararası metinler ise Sözleşmenin organları tarafından uygulam a alanına aktarıl~
bilmek amacı .ile
kabul edilen diğer metinlerle de tamamlanmıştır. Bunlar: insan Hakları
Komisyonu iç yönetmeiiği, Sözleşmenin 36 ma~desi gereğince kabul edilmiş
olup birçok kezde değişikliğe uğratılmıştır, insan Hakları Divanının iç
yönetmenliği Sözleşmenin 55. maddes ine göre hazırlandıktan
sonra birçok
kez değiştirilmiştir; Sözleşmenin 32. maddesinin uygulanabilmesi için
Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen yönteme ilişkin kaideler, bu kaideler Bakanlar Komitesinin 181. oturumu nda Haziran 1969 da kabul
e.~ilm işlerdir .(26)
-Uçüncü gurup metinler ise, tarafların Sözleşme gereğince taahhüt altına
almış o.ldukları konuları genişletip daraltan, değiştiren
davr~nışlarını kapsarlar; insan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru 25. mad, insan Hakları
Divanının yetkisinin tanınmasına dair 46. mad, yer bakımın
dan yetkisi konusunda 63.madde durumları için kabul bildirileri, 64.maddeye göre
çekinceler ileri sürülmesi, 65. maddedeki Sözleşmeden vazgeçme ile ilgili
durum halinde.(27)
64.madde "Bu Sözleşmenin imzası veya tastjiki belgesinin tevdii anın
da her devlet Sözleşmenin muayyen bir hükmü hakkında o- zaman kendi
ülkesinde mer'i olan bir kanun bu hükme uygun bulunması nispetinde ihtirazi kayıt koyabilir. İşbu madde hükmü umumi mahiyette ihtirazi kayıtlar
konulması salahiyetini bahşetmez" 64/2.madde"İşbu maddeye uygun
olarak konuran her ihtirazi kayıt mevzuu bahis kanunun kısa bir izahını ihtiva
eder" diyerek çekince konulması esasını düzenlemiştir.
Madde hükmüne göre çekince Sözleşmenin imza ve onayı safhasın
da konulabilmekte ama, koşul var: biri ancak çekince belirli bir maddey
e
konulabilir ve devletin o anda yürürlü kte olan bir yasasının Sözleşme
ile
bağdaşmaması ölçüsünde konulabilir; genel nitelikte çekince
konulamaz;
çekince konusu oluşturan kanunun açıklaması yapılması gerekir. Çekincelerin tümünün bu madde kosullarına uygunluğu konusu tartısmalıdır. Cekinceler konusundaki kararlarda Komisyon geniş yorumlar yapar. Örnegin
ğa

(26) Bütün bu metinler için bakınız: Convention Europetıne des Droits de
l'Homme. Recueil
des Textes.· Strasbourg 1975 ve Aydoğan ÖZMAN a.g.e., s: 41-65, 291.
(27) Bu temel kaynaklara ek olarak çok sayıda diğer başka kaynaklarda
vardır: İçtihadlar,
yorumlar gibi. ..
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Sözleşmenin onayında yürürlükte olan ulusal yasalardan başka daha sonra çıkarılacak yasaların çekince kapsamına gireceğini kabul etmiştir.
Bireysel başvuru konusunda 25. maddeye dayanılarak verilecek bildirimlerde çekince konulup konulamayacağı tartışmalıd_ır. Komisyonun bu
konuda çekince konulabileceğini kabul eden kararları vardır. Diğer bir konu ise, onay işleminin tamamlanmasından sonra bir çekince devlet bakı
mından gene geçerlidir ama koşulları aşan ifadenin geçerliliği tartışma ko-

nusudur. (28)
64.madde hükmüne dayanarak Türkiye 1. ek protokol metninin
2.maddesine T.B.M.Meclisinin 10 mart 1956 tarih 6366 sayılı kanununda
çekince koyduğunu ifade etmiştir. Açıklamaya göre 6366 sayılı kanunun
3. maddesi şöyledir: "Ek protokolün 2. maddesi, 3 mart 1924 tarih ve 430
sayılı tevhidi tedrisat kanunun hükümlerine zarar vermemektedir. Protokolün 2. maddesine göre, "kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez", Devlet eğitim ve öğretim sahasında deruhte edeceği vazifelerin ifasını, ebeveynin bu eğitim ve öğretimi kendi dini ve felsefi akidelerine göre
temin etmek hakkında riayet edecektir."
Türkiye Avrupa Konseyinin üyelerini ayrıcalık ve muaflıklarına ilişkin
sözleşmeye ek 4. protokole (İnsan Hakları Divanı hükümlerine ilişkindir)
1 Haziran 1962 de metni imzalarken bir bildirimde bulunmuştur. Bu metnin 10/2, maddesine göre hazırlamıştır. Metnin Resmi Gazetede ilanı ile
yürürlüğe gireceğini diğer üye ülkelere haber vermek üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirileceği ifade edilmiştir. Nitekim bu4.Protokol
1 Mart 1965 te Resmi Gazete. de yayınlanmıştır.(29)
Sözleşmenin içeriği ve kapsamı :
Sözleşmenin 1. maddesinde, akid taraflar .kaza haklarına tabi herkese, Sözleşmede geçen hak ve özgürlükleri tanıyacaklarına dair yükümlü- .
lük altına girmişlerdir. Bu yükümlülük şöyledir: ilki iç hukuk sistemlerinin
Sözleşme ile bağdaşmasını sağlamak, bu amaca uygun değişiklikleri yapmak şeklinde ve "Sözleşme hükümlerinin etkili bir _şekilde uygulanılışını

b)

sağlayacak" nitelikte (57.mad) olarak anlaşılacaktır: ikincisi ise 1. Bölümün
. ihlali halinde devletin bunu düzeltmek zorunluğudur. Nitekim 13. madde
"Sözleşmede tanınan hak ve özgürlükleri ihlal edilen her şahıs, ihlal fiili vazifelerini ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında yapıl
mış olsada milli bir makama fiilen müracaat hakkına sahiptir" demekte.
Bu maddeye göre akid devletler Sözleşmede geçen hakları sadece kendi
vatandaşlarına yada diğer akid devletlerin vatandaşlarına değil ayırım gözetmeden "yargı yetkisi alanına giren herkese"tanımak yükümü altındadır
lar. Bu konuda ayırım yapılamayacağını 14. madde açıkça belirtir: "İşbu
Sözleşmede tanınan hürriyetlerden istifade keyfiyeti bilhassa, cins, ırk, renk,
din, siyasi ve diğer kanaatler milli veya sosyal menşe.• milli bir azınlığa
dil, _
(28) Ömer MADRA: Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı AÜSBFY,
no: 458, 1981 Ankara s: 41-43.
(29) Çekince ve bildiri için bakınız: Convention Europeenne des Droits de l'Homme a.g.e.,
s: 608 ve 614.
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mensupluk, servet, doğum veya herhangi diğer bir durum üzerine müesses hiçbir tefrike tabi olmaksızın sağlanmalıdır ' '.
Sözleşmenin 1. Bölümünde (2-18 mad) bu ha~ ve özgürlükler sayılıp
sıralanmıştır. Bunlar büyük ölçüde 1948 Evrensel ,Ihsan Hakları Bildirisinde geçen medeni ve siyasi haklardır. Sözleşme hukukuna sonradan dahil
olan 1. ve iV. Ek protokoller diğer başka hak ve özgürlükleride t;>u haklara
eklemişlerdir.
Sözleşmenin 1. Bölümünde güvence altına alınan haklar ve özgürlükler şunlardır: Yaşama hakkı (2.mad), işkence ve gayri insani muameleye
ve cezaya maruz kalmama (3.mad), kölelik ve zorla çalıştırılmaya maruz
kalınmaması hakları (4.mad), adli yargıya hak, ceza yasalarının geriye dönülmezliği (6.mad ve7.mad), özel yaşantıya saygı (8.mad) düşünce, din ve
vicdan hürriyeti (9.mad), düşünce özgürlüğü (1 O.mad), hakların ihlali halinde etkili hukuk yollarına başvurabilmek hakkı (13.mad), evlenme ve aile
kurmak hakkı (12.mad.) Sözleşmede belirtilen haklardan herkes ayırım gözetilmeksizin yararlanacaktır (14.mad .).
Birçok hak Sözleşme dışı kalmıştır, bunlar 1. ve iV. ek protokollerde
düzenlenmiştir. 1 ek protokol mülkiyet hakkı (1.mad), ana babaların çocuklarının eğitim türünü belirleme hakkı (2.mad), serbest seçimler yapma hakkı
(3.mad) gibi konuları düzenlemiştir. iV. Ek protokol ise kişi özgürlüklerine
dair dört yeni hak getirmiştir. Bu metin İnsan Hakları Komisyonunun bireysel başvuruyu tanımağı yada Divanın zorunlu yargısının kabulü konusun da üyelerin ayrı bir bildirimde bulunmalarını gerektirmektedi'ı:,,
Sözleşmede geçen haklar, üye devletlerin ulusal yasalarında geçen
haklardır, bu bakımdan yenilik geHrici sayılmaz. Avrupa Konseyi Statüsü
hakların korunması ve geliştirilmesinden bahsederken, bu metin korunmasından bahseder, Sözleşmenin ifadesi somuttur, haklar belirtilip, istisnalar gösterilmiştir, metin gelişici bir havaya sahiptir. Sözleşme bazı haklara
tahditler konulacağını bildirirken, bunun kanunla olacağını hükme bağlar
(8,9, 1O.mad) . Hakların çiğnenmesi halinde Sözieşmede kazai hak tanın
mıştır, ulusal makamlara başvuru hakkı (13.mad), tutuklama ise bazı kazai
usullerle mümkündür (5.mad), hukuk ve ceza davalarının cereyan tarzı konusunda usul kaideleri konulmuştur (6.mad). Sözleşmede geçen haklara
devletin müdahale etmemesi istenir.
Sınırlama ve istisnalar ile Sözleşme insan haklarının hukuki koşulunu
belirtir. Haklara getirilebilecek istisnalar ve kısıtlamalar bu hakların uygulanabilmesi bakımından bir devletin demokratik bir toplumu korumak üzere alabileceği tedbir ve kaidelerdir. Bu yöntem ile garantinin kontrolü kolaylaşır ve demokratik rejimin temel kaideleri korunmuş olur. Sözleşmenin
15, 16, 1 7. ve 18. maddeleri akdedilen taahhütleri kuvvetlendirirken. sorumlulukların alanını iyi yorumiayabilmeğe yaramaktadır . Demokratik rejimin varlığından gelen hak ve özgürlükler 1. Bölümde sıralanırken , Sözleş
menin empoze ettiği kısıtlamalar demokratik toplumun davranışlarını korumak ve bu lıak ve özgürlükleri yıkmağa çalışan bir davranışı da önlemek
amacındadır.

1. Bölümde güvence
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altına alınan

hak ve özgürlüklere 3

ayrı

türde

kı-

dikkati çeker: ilki 8-11. maddeler ve l.Ek protokolün ilk
maddesinde belirtilen açık kısıtlamalardır. Bu haklara getirilecek kısıtlamalar
sekil ve içerik bakımından belli koşullara bağlanmıştır; kısıtlamalar yasala~a uygun olmalıdır ve demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliğini
haizdir. Kamu yararına, genel ahlaka uygun · olmalıdır.
İkinci tür kısıtlamalar Sözleşmenin 15. ve 17.maddelerine getirilmiş olan
genel kısıtlamalardır. Özellikle burada 15. maddeye ·dayanarak "Harp veya mılletin varlığını tehdit eden diğer umumi bir tehlike halinde, her Yüksek Akid Taraf ancak durumun iktiza ettiği nispette ve devletler hukukundan do.gan diğer mükellefiyetlerle tezat teşkil etmemek şartıyla işbu sözlesmede derpis edilen mükellefiyetlere aykırı tedbirler alabilir". Böyle bir
tehlike halinde· devletin hak ve özgürlükleri bu 15. maddeye göre askıya
alması halinde, durumun gerçekliğinin denetlenmesi. sözleşme organlarına düşen bir görevdir. (15/3. mad).
Ayrıca 17.madde Sözleşme hükümlerinden hiçbirinin, sözleşmede geçen hak ve özgürlüklerin yok edilmesi şeklin~e yorumlanamayacağını ifade etmıs~ i r. Nitek im bunu gözetme durumu insan Hakları Komisyonu ve
· Divanına '.Jer ı lm ı st : r (: 9.mad).
Ucuncu tür KıSit i amaların uygulanmasında ayırım gözetilmemesi (14.mad)
ve Kı sıtlamaiarın uygulama alanını sınıriandırdığını (18.mad) belirtir. '. 30)
sıtlama getirildiği

c) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ulusal Hukuklardaki Yeri:
8Citun bu acıklamaiara rağmen devletlerin bu yükümlülüklerine dair
b ı r KLJ\31 sczıeşmede bulunmamaktadır. Sözieşmenin uygulanısı hakkın

.JaKı önıem!erı beiirieyen gene uye devietlerın kamu hukukudur. Üyeler Söz-

lesme hukumlerını kendi anayasal uygulamaları doğruitusunda uygulama
yoiunu seçmişlerdir. Nitekim Sözleşme bazı ülkelerde ulusal hukuk düzenıne geçirilmiştir. Bu bir yasa ile olur ve Sözleşme hükümleri bu ülkelerde
kanun kuvvetindedir. Bunlara aykırı yapılacak kanunun mesruluğu söz konusu edilir. Sözleşme kaidelerınin ulusal hukuk düzenine gecırılmesine:
Hollanda. Avusturya. Lüksemburg, TürKiye ve Kıbrıs örnek gösterilebilir.
Bazı ulkeierde Sözlesmeyi onaylayan kanun. Sözıeşmenin etkinlik ifade
.edeceğinı. yasa kuvvetınde olacağını. yada yasa ile yürürlüğe Konacağını
öngörmüştür: İtalya. Belcika. Batı Almanya. Yunanistan.
Bazı ıjlkeierde. İngiltere. İrlanda, İzlanda. Danimarka. İsvec. Norveç.
Sözleşme kanun koyucu tarafından. Sözleşmeye kanun Kuvvetı tanınma
dan onaylanır. Bu takdirde bir özel kanun gerekir. Sözlesmenin sorumluiuk doğurabilmesi için Anayasa ve Parlementonun müdahalesi gerekir. Sözlesme. kimi ülkede ic hukuk, kimisinde anavasa hukuku statüsunde olabilmekte, bazende Fransa da görüldüğü üzere. anayasa ile normal yasalar
arasında bulunabilmektedir.
Sözleşmenin üye devletlerde aynı tarzda anlaşılabilmesini sağlamak
üzere kendi bir sistem kurmuştur: 24.maddeye göre:"Her akid taraf işbu
(30) Ömer MAORA: a.g.e .. s: 25-36.
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Sözleşme hükümlerine vaki ve kendisinin diğer bir akid tarafa istinad ede-

bileceğ. ine kanaat getirdiği bilcümle riayetsizlikten dolayı Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri vasıtası ile Komisyona müracaat edebilir" demekte.
57.madde ise, üye devletlerin sözleşme hükümlerinin nasıl uygulama gördüğünü
Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin talebi üzerine izahat
verecekt ir" demekte.
11

B-AVRUPA iNSAN HAKLARI .SÖZLEŞMESİNİN GARANTİ MEKANİZMASI:
Sözleşmede öngörülen hakların üye devletlerde uygulanışlarını ·denetlemek amacı . ile Sözleşmenin düzenlediği garanti mekanizması
19.maddede öngorulen Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan
Hakları ve Divanına verilmiştir. Bu konuda Avrupa Konseyinin organları
olan
Bakanlar Komitesi genel sekreterlikte, rol oynar.
Bakanlar Komitesinin rolü 32 madde de, Genel Sekreterin rolü ise 15.ve
57. maddelerde hükme bağlanmıştır. Herhangi bir uyuşmazlığın devletleri
bağlayıcı bir karar ile sonuçlanabilmesi için bu organlardan en az
ikisinin
işbirliği gerekir. İzlenen mekanizma oldukça karmaşıktır ve şematik şekil
de düşünüldüğünde bir "Y" şekline benzer. Mekanizmada sonuca doğru
gidebilmek üç barajın konulması ile zorlaştırılmıştır, 26,27,maddelerdeki şi
kayetlerin kabul yöntemi ve 29. maddenin şikayeti kabul barajı ve uyuş
mazlı~ın dostane yollardan halledilebilmesi için yapılan teşebbüs barajı.
Sorunun temelinden karara ulaşabilmek iÇ,in sorun ele alındığında "Y"nin
kavşağına ulaşıldığında, kararı almak için insan Hakları Divanını
mı yoksa
Bakanlar Komitesine mi yöneleceği bilinmemektedir.
Şimdi bu mekanizmanın organlarını ve işleyişini göreli,m:

a) Avrupa İnsan Haklan Komisyonu:
i) Komisyonun yapısı ve faaliyetleri:
Sözleşmenin 20. maddesi gereğince üye sayısı taraf devletlerin
sayısı
kadardır, her taraf devletten bir kişi Komisyona seçilir. 19.madd
e uyarınca
••taraf devletlerin taahütlerine olan saygınlığı sağlamakla görevli'' iki organdan biridir. Sözleşmenin 111. Bölümünde yapısı, yetkisi ve izleyeceği yöntem ile ilgili genel kaideler ifade edilmiştir
Komisyon şikayetlerin kabul edilip edilmeyeceği konusunda bir araş
tırma merkezidir. Şikayetin kabulünden itibaren olayların sebepler
ini orta-

ya koyar ve bir sorgu hakimi kişiliğine bürünür. Dostane çözüm aradığın
da arabulucu bir rol oynar. Bir devletin çıkarları söz konusu olduğunda bir
dipl~mat gibi hareket eder. Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine
görüşü
nü vermeğe çağrıldığında adaletin yardımcısı durumuna gelir.
21. maddeye göre üyeleri, İstişari Meclis Bürosunun hazırladığı bir isim
listesinden Bakanlar Komitesince mutlak çoğunluk esasına göre 6 sene
için seçilirler (22.mad), üyelerin yarısı üç senede bir yenilenir ve yeniden .
seçilebilirler .• Bir üyenin istifası halinde, boşluğu doldurmak üzere seçilen
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olu. üye, istifa eden üyenin süresini doldurur. Aynı zamanda Divana da üye
r,
etmezle
temsil
namaz. (31 ). Komisyon üyeleri mensup oldukları devleti
k
ayrıcalı
ce
süresin
ri
Görevle
)
kendi şahısları adına görev görürler (23.mad
alar
araştırm
yerinde
Üyeler
).
(59.mad
ve bağışıklaklardan yararlandırılırlar

, için görevlendirilebilirler. Bu konuda Komisyon üyelerinin, basit çoğunlu
ğu sağlanmış olmalıdır.

·

Komisyon (33.mad) kapalı celse çalışır, Bir konu Komisyon önünde gözler. Sadece ·
rüşülürken, taraflar yöntem in gidişatı hakkında bilgi vereme
Komisabilir.
yayınlay
r
haberle
tinde
mahiye
Komisyon zaman zaman bilgi
ş
üstlenmi
liği
Sekreter
Genel
i
Konsey
Avrupa
yonun Sekreterliğini
tir.(37.mad)

li) İnsan Haklan Komisyonunun yetkileri:
Komisyon yetkilerini yönlend iren kaidelerle önüne getirilen şikayetle
bağ
rin kabul koşulları arasında ayrım yapar. Sözleşmenin hüküml eri ile
ehüküml
yon
"Komis
ri,
şikayetle
n
girmeye
e
yetkisin
on
Komisy
daşmayan
eder.
ri ile bağdaşamaz" ve "kabul edileme z" diyerek red
Komisyona başvuru halinde ger~ken koşullar 26.ve 27. maddel erde
yolhüküm altına alınmıştır. 2-6. maddey e gi;)re Komisyona ancak iç hukuk
başvu
içinde
ay
6
izleyen
kararı
kesin
sonra,
dan
larının tüketilmiş olmasın
hakrulabilecektir: Bu hüküm hem bireysel hemde devletlerarası başvurular
yollabaşvuru
adli
kında geçerlidir. Başvuruda bulunan tarafın açık olarak
i red edilir. Bu korına başvurduğunu ispat etmesi gerekir, yoksa dilekçes
lidir. Ceza evinde
verilme
rde
-belgele
yarayan
ispata
nuda beyan kafi değil
itiraz yollarına
mevcut
halinde,
red
i,
etmeler
talep
rini
tahliyele
yatanların
İç mürager.ekir.
mümkü n ise Anayasa Mahkem esine başvurmuş olmaları
at etmüraca
re
mercile
yetkili
caatın amacı, ulusal hukuk kaidele rine göre
AlÖrneğin
davası).
s.
(Lawles
z
sayılma
er
mektir, hükümete verilen dilekçel
başvuru
onuna
Komisy
Hakları
İnsan
karşı
kararına
manya da bir baronun
red edilmiştir, zira bu karar aleyhine bu ülkede istinaf mahkem esi başka
nına itiraz olanağı vardır.
Bir kimse, kendi ülkesinin uluslararası bir sözleşmeye taraf olmakla
a
İnsan Hakları Sözleşmesini çiğnediğini ileri sürerek Komisyona başvurm
.
olmalıdır
gitmiş
a
yolların
hukuk
iç
için
me
dan önce, böyle bir Sözleş
27.madde, bireysel başvurulara ilişkin koşulları içerir. İmzasız buşvu
koru dilekçeleri, yada Komisyon tarafından daha öncede n incelenen bir
taisyon
nunun tekrarı halinde, suistimal mahiyetinde olan başvurular,Kom
yetkisi
ve
olan
esassız
rafından reddedi lirler. Komisy on yetkisin e giripte
n.bunları "Sözdışında kalan başvurular arasında ayırım yapılmaz, Komisyo
eder.
red
ile
i
"neden
maması
leşme hüküml eri ile bağdaş
Komisyon kendisine başvurulan her durumd a yetkisinin bulunup buiçin seçilirler. 5 nolu
(31) Komisyon Başkanı ve iki yardımcısı, Komisyon tarafından 3 sene
çalışmalarını
Komisyon
Başkan,
olabilir.
çok
veya
az
protokole göre bu süre 3 seneden
n bir sorun haidare eder. Taraf devletlerden birinin temsilcisi olduğu ülkeyi ilgilendire
linde, başkanlık görevinde ise, başkanlığı başkasına bırakabilir.
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lunmadığını teminat altına alacaktır. Yetkişi dört sahada uygulanmaktadır:
Yer, kişi, zaman ve konu bakımından.

Yer bakımmdan yetkisi: Sözleşme uygulama gördüğü topraklard a
meydana gelen olaylar konusund a yetkilidir. 63.madde'ye göre, her devlet
gerek onay, gerek daha sonraki bir zamanda, Sözleşmenin uluslararası
ilişkilerini sağladığı bütün ülkelere veya bunlardan herhangi birine uygulanabileceğini beiirtmiştir. Yalnız bir ülkenin hukuku altındaki topraklard a Sözleşmenin uygulanab ilmesi için bu konuda özel bir bildirinin bulunması gerekir. Grônland için Danimark a, Antiller, Sürinam için Hollanda ve İngilte
re de bu hususlard aki iradelerini kullanmışlardır. (32). Komisyon un yer bakımından yetkisi 63. madde de belirtilen yerlerden başka. Sözleşmenin
1.
maddesin den anlaşılacağı üzere, üye ülkeler "hukukları aitında bulunan
herkese" Sözleşmede geçen hakları temin edecekler dir.
-Kişi bakımmdan yetkisi: Bu yetkisi üç aianda uygulanır: başvuran
kişi bakımından. savunmad a bulunan kişi bakımından , ve bıreysei dilekçelerde. Sorun· kimierin ve kimler aleyhine başvuruda bulunabileceğidir .
Başvuran kişi bakımından, 24. maddeye göre, her akid taraf Söz!esme hükümler ine uymayan diğer bir akid tarafa karşı.
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Komisyona başvurabılir . Buna
göre vatandaşlık bağı ve diplomatik koruma ilkesı ortadan kalkmış dernektir: zira hakları zarara ugray.anların. başvuruda bulunan devletin uyrugunda buiunması kosulu mevcut değiidir. Buradan bir çesit "ortak Avrupa
yurttası" kavramıda ortaya çıkıyor. Böyle bir durum i çın Komısyöna basvuru zoruniuğu yok, takdirlerin e bağlıdır. Dikkatı çeken şudur ki. böyie baş
vurular. kamu yararından ziyade siyasi mülahazal ardan kaynaklanı:ııaktadır .
Birkaç örnek verelim: 24 . maddeye göre Yunanista n insan Hakları Komisyonuna İngiliz Hükü~eti aleyhine iki defa başvuruda buiunmuştur (195ô.
1957). Her ikisinde de ingiiiz tebası Kıbrıslı rumiarın Sözieşmede tanınan
haklarının çiğnendiğinı ileri sürmüştür. (Tabiyetsi z olan kimselerin hakları
çiğnendiğinde de Komisyon a başvurulabilir) .
Yunanıstanın 195ô da İngiltereye Karşı ilk basvurusu. ingiltere'nın Sözleşmenın 15.rnadde sine dayanaraK Söziesme hükümlerinı bir müddet
için
askıya aimıs oımasındandır. Yunanıstan bu davranışın şeKil baKımında
n yolsuz oiduğunu bıidirmıstir ·.;e Söziesmenın 3. maddesının ihıaı edildiğinı bıl
dirmiştir. Komısyon müracatın kabulüne karar vermiştır. Komisyon un 31.
maddeye göre hazırladığı reyor BaKanlar Komitesin e iietilmiştir. Her ıkı taraf ta Divanın kazai yetkisıni tanımamışlaraır . Yunanıstan bu olayda bildirim de bulunmuş ise de İngiltere böyie bir beyanda buiunmamıstır. Bakanlar Komıtesinin bu durumda. 32. maddeye göre karar verebilme ye yetkisı

doğmuştur.

Bu arada Zürih ve Londra Andlasmalarına varılmıstır. 1959 da Bakanlar Komitesi, tarafların isteği üzerine. ·32. maddeye day'anarak. yeni ted\32) Bakınız Convention Europenne des Droıts de i.'Homme a.g.e .. s: 604 .
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birler alınmasına gerek olmadığına karar vermiştir.
Yunanistan 1956'dak i müracatının arkasından ikinci bir müracaatta daha bulunmuştur (1957), İngiltere'nin Kıbrrsta işkence yaptığını ileri sürmüş
tür. 49 işkence ve kötü muamele olayının 29'u bakımında_n Komisyon müracaatin kabulüne , diğer 20 başvurunun ise iç başvuru yollarının tüketilkomisyon,
memiş olması bakımından reddine karar vermiştir. Kurulan alt
ları yaAndlaşma
Zürih
ve
dostça çözüme ulaşamamıştır. Bu sırada Londra
izin
vermeks
karar
hakkında
esas
pılmış, taraflar anlaşarak Komisyo ndan
baş
bu
da
1959
n
Komisyo
dir.
istemişler
asını
dosyanın işlemden kaldırılm
vuruyu inceleye rek, soruşturmaya, esasa girmeksi zin son vererek kararını
Bakanlar Komitesi ne bildirmiştir (16 Temmuz 1959). Komisyon kararında,
Zürih ve Londra Andlaşmal~ırının Kıbrıs halkının hak ve hürriyetlerinden istifade imkanı tanıdığını ve insan Hakları Sözleşmesinin Kıbrısta yeniden
uygulam aya kavuştuğunu bildirmiştir. Bakanlar Komitesi nde bu durumda
yeni tedbirler almağa gerek kalmadığını bildirmiştir.
1960 ta Avusturya, Yuk~rı Tiroide yaşayan Avusturya asıllı azınlığa yatur. Avuspılan muamele lerden ötürü ltalya hakkında başvurud.a bulunmuş
Sözleş
Hakları
insan
n
turya asıllı 6 kişinin aleyhine açılan ceza davasını
mesine aykırı olduğu konu edilmiştir.
Sözleşme tarafı ülkelerin , öbür taraf bir ülkeye karşı yaptığı müracaat ağır bir siyasi hareket sayılır ve aradaki ilişkilerin, bozulmasına yol açar.
Kendi vatandaşının haklarının ihlal edilmesi halinde bir devlet klasik diplomatik yollarla hakkının tesisini sağlamaya çalışır, zira bu yol daha gizli ve
çabuk olacaktır. Ancak bir devletin böyle bir durumda Komisyon önünde
basvurud a bulunmasına aradaki siyasi iliskiler neden olur.
· Örneğin Yunanistan, İngiliz makamlarını Kıbrıs Rum halkına baskı yapmakla suçlarke n, Enosissi desteklediğini gösterme k çabası içinde idi. Siyasal çözüme ulaşılana kadar konuda ilerleme kaydedilmemiştir. Prunders
meseled e siolayında, iki ülke arasındaki Tirol uyuşmazlığı yatıyordu. Bu
il. İrlanda
l.ve
an
~aşvurul
aleyhine
i.ngiltere
yasi çözüm .ile sona ermiştir.
idari ve
bazı
ki
da
lrlanda
Kuzey
in
lngilteren
i,
hükümet
olaylarında Jrlanda
hüİrlanda
u.
sürüyord
ileri
nı
aykırılığı
eye
Sözleşm
larının
uygulama
yasal
As..
rdu
kümetini n .korumak istediği özel çıkarlardan söz konusu edilmiyo
bulunan
lında tüm lrlanda'nın kendi ülkesine dahil olduğuna dair hüküm
Kıb
açıktır.
i
ilgilendiğ
ile
statüsü
ın
İrlanda'n
İrlanda Cumhuri yetinin Kuzey
sonra
esinden
müdahal
Kıbrısa
in
Türkiye'n
yılında,
1974
rıs Rum yönetimi
meydana gelen durumu siyasal bakımdan değiştirmek için, siyasal bir baskı
korunaracı olara kullanma k istemiştir. Yunanistanında, siyasal çıkarların
masını amaçladığı açıktır. (33)
25.madd eye göre Komfsyo na şu kimseler başvurabilir" her gerçek kiun
şi, her hükümet dışı kuruluş veya insan topluluğu". Böyle bir başvurun
ihlalinenin
Sözlesm
ın
basvuran
biri
ur:
konusud
söz
durum
iki
e
kabulünd
den zarar. gördüğünü ileri sürmesi, diğeri m'eselenin Sözleşmeyi onaylaemesi
mış ve hemde kişisel başvuruyu kabul etmiş bir devlete yüklenem
(33) Ömer MADRA: a.g.e., s: 58-59.
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durumu.
Savunmada bulunan taraf bakımından, başvurunun kabulü için, Sözleşmeyi onaylamış ve kişisel başvuru bakımından ise Komisyonun yetkisini önceden kabul etmiş devlete karşı yönetilmiş olması gerekir, ayrıca başka
yöneltildiği devletin sorumluluğunu içermelidir. Gerçek kişilerin davranış
larını başvuru konusu yapan bir başvuru, Sözleşme açısından bir devletin
sorumluluğuna girmediğinden red edilecektir.
Bireysel Dilekçeler, taraf devletlerin bireysel başvuru hakkını tanıma
mış olmaları "dilekçeler" sorununu ortaya koymuştur. Bunlar 25.maddenin
bireysel başvuru yetkisini tanımayan devlete karşı yöneltilen bireysel şika
yetlerdir.
-Konu bakımından Yetkisi: Komisyon 24.maddeye göre devletlerarası baş
vurular bakımından Sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırılık olan bir
durumu inceleyebilir. Bunlar !.Bölümün konusuna giren haklar Ronusunda olabileceği gibi diğer bölümlerdeki hükümlere aykırılık hallerinde olabilir. Örneğin bir devletin diğer bir devletin bireysel başvuru hakkına engel
teşkil ettiği iddiasında olabilir(34). Sözleşmede yazılı hakların kısılması yada kaldırılmasını gerektirir başvurularda olabilir(1.mad).
Komisyon bu bakımdan, Sözleşme hükümlerinin hiç kimse tarafından,
Sözleşmede tanınmış· hak ve özgürlüklerin yok edilmesi yada Sözleşmede
belirtildiğinden daha geniş ölçüde kısıtlanamayacağını belirten 17.maddeyi
uygulayarak Alman Komünist partisinin kapatılmasına ilişkin kararın insan
haklarına aykırı olması nedeni ile kaldırılmasına ilişkin başvuruyu red etmiştir. Alman hükümeti kominist partisinin anayasaya aykırı olduğuna, yerine başka teşkilatın geçemeyeceğine, mallarının işgal edilip, genel çıkara
yararlı işlerde kullanılacağına dair karar almıştır. (Alman Anayasası 21 /2.
mad.). Alman komünist partisi bu kararın Sözleşmenin 9 - 10 - 11. maddelerine aykırılığını öne sürerek Komisyona başvuruda bulunmuştur. Komisyon, "proğramlarına veya üyelerinin davranışına göre serbest ve demokratik anayasa düzenine zarar verecek veya Federal Alman Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye koyacak mahiyetteki partiler Anayasaya aykırı
dır. Bunların Anayasaya aykırılığı hakkında karar vermeğe Federal Almanya mahkemesi yetkilidir" demiştir. Ayrıca Komisyona göre, 9, 1O,11, maddelerden istifade hakkı bulunmamıştır ve başvurusu Komisyon tarafından
red edilmiştir(35).
Komisyona 25. maddeye göre Sözleşmede 1. Bölümde geçen hakların ihlali iddiası ile başvurulabilir. Bu maddeler dışında kalan haklara ilişkin
-

(34) 28. maddeye göre-, gerekli kolaylığı göstermeyen devlete karşı, 31. maddeye göre hazırlanan Komisyon raporunu yayınladığı, 32 ve 53. maddelere dayanarak Bakanlar Komitesi ve Divan kararlarına uyulmadığı, 57. maddeye göre Sekretere rapor sunulmadığı,
59. maddeye göre ayrıcalık ve bağışıklıkları ihlal ettiği, 60. mÇlddeye göre Sözleşme hükümlerini ihlal edici tefsirde bulunduğu, 61, 62, 65. maddeler gibi. Bu imkan hiç kullanılmamıştır.

(35) Kemal Fikret AAIK: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, üzerine bir inceleme. Ankara 1965,
s: 61-63.
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konularda Komisyona başvurulamayacaktır, reddedilir.
Komisyon bu yetkisini araştırırken, şikayet konusunun, şikayet eden
tarafın, Sözleşmenin bir maddesini öne sürmeden, Sözleşmenin uygulama alanına girip girmediğini tespit amacındadır. Mesela bir memurun emeklilik hakkının . Sözleşmede geçmemesi nedeni ile red edilmesi, ticari
mesleklerden istifade hakkı Sözleşmede geçmediğinden red edilmesi, bir
meslekle uğraşmaklıakkının temin edilmediğinden red edilmesi, kendi tabiyetinde bulunduğu devletten başka bir devletin ülkesinde yerleşmeği istemek gibi durumlar Sözleşme ile tanınmış bir hakka tecavüz edilmediği"
gerekçesi ile reddedilmiştir.
Konu bakımından Komisyonun, ulusal yasaların Sözleşmeye uygunluğunu denetleme yetkisi vardır. Nitekim Sözleşme hükümlerine, devletlerin belirli durumlarda aykırı davranma hakkının tanındığı durumlarda,
Komisyonun denetleme yetkisi önemlidir. Örneğin 15. maddeye göre, Komisyon devletin "tüm ulusun varlığını tehdit eden bir kamu tehlikesinin"
bulunduğu durumlarda kabul ettiği önlemlerin "dunJ'mun kesinlikle gerekli kıldığı ölçüde" olup olmaqığına karar verir(36).
Komisyonun ulusal mahkeme kararlarını denetleme yetkisi yoktur. Ulusal mahkeme kararlarının hatalı olduğunu ileri süren birçok bireysel baş
vuruda Komisyon, "dördüncü yargı mercii" olmadığını ileri sürerek red
etmiştir(37). Komisyon (İtalya ya karşı Avusturya olayı), bir kararında, ulusal mahkeme sonucuna kendi sonucunu koyma yetkisine sahip olmadığı
nı, sadece ulusal mahkeme görevlerinin kötüye kullanılıp kullanılmadığına,
yahut usulsüzlük bulunup bulunmadığına dair hükme varabileceğini bildirmiştir. Ulusal yasama organlarının anayasaya uygunluğu açısından, ulusal yargı organlarının önceliği ilkesi geçerlidir. Bu konuda ki mahkeme
kararları, Komisyon tarafından ancak Sözleşmeye aykırı iseler incelenebilirler. Komisyon ulusal mahkemelerin bağımsızlığına saygıltdır ve hiyerarşide onlardan üstün değildir.
Bir ulusal yargı organı, adaletten kaçma yolu ile, Sözleşme hükümlerine aykırı davranacak olursa, o zaman Komisyon, bu merciin işleyişinin Sözleşmeye uygunluğunu denetleyebilmektedir. Sözleşmenin 7. maddesinde
olduğu üzere, Sözleşmenin ulusal hukuka gönderme yapması durumların
da, ulusal hukukun ihlali halinde, Sözleşme çiğnenmiş olduğundan, Komisyon meseleyi ele alabilir. Bu ulusal yasaların yorumu ulusal
mahkemelere aittir. Bu açıdan Komisyon ihtiyatlı davranarak bir denetim
görevi görür. (38). Uygulamada, ulusal mahkemelerin hatalı hareketi konusunda ki başvurular Komisyonda genellikle, ulusal mahkemelerin tak11

(36) 1O maddedeki ifade özgürlüğü ile ilgili olarak bu hakka getirilecek sınırların tespitinde
devlete "takdir" yetkisi bırakılmıştır; Komisyon bu takdir yetkisinin sınırlarını kendisinin
denetleyeceğini belirtmiştir. Ömer MADRA: a.g.e., s: 88-89.
(37) Üye devletlerde hukuk ve ceza yargılamasında üç merci vardır: Hukuk ve ceza mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, temyiz mahkemeleri. Komisyon bu ulusal yargı organları
nın üstünde bir "dördüncü kademe" niteliği taşımadığını belirtmiştir. Buna "dördüncü
v.argı mercii doktrini" denilmiştir. Bakınız: Ömer MADRA: a.g.e., dipnot s: 89.
(38) Ömer MADRA: a.g.e., s: 90-91.
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dir yetkisi gerekçesi ile reddedilir.
-Zaman Bakımmdan Yetkisi: Bu yetki Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ki olayları kapsar (66.mad). Sözleşmenin giriş tarihinden önceki olaylar,Sözleşme hükümlerini ihlal etmekte devam ederse, bu konu
Komisyonun zaman bakımından yetkisine girer (De Becker olayı Belçikaya karşı). Bu yetkiye ilişkin bir hüküm Sözleşmeden çıkmamakta, fakat uluslararası hukukukun _genel ilkelerine dayanmaktadır. Buna göre Sözleşme
nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren konu edilen olaylar zaman bakımın
dan yetkisine girmekte, bireysel başvurunun kabulü tarihi bu açıdan bir
önem arzetrnektedir.
Bireysel başvuru hakkını tanıyan devlet, bunu bildirirken bazen belli
koşullara bağlamaktadır. O zaman az önce söylediğimiz durum değişikli
ğe uğrayabilecektir. Birçok üye ülke, Sözleşmeyi kabul ettikten sonra, bireysel başvuru hakkını bir bildiri ile tanımışlardır ve bunu yaparlarkende
bildirimin tespit ettikleri tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve hüküm ifade
edeceğini bildirmişlerdir. Böylece bireysel başvurunun geriye yürume etkisini bir çekince ile kaldırmışlardır. (İrlanda, İzlanda, İsveç hariç-süresiz),
bütün ülkeler bunu Genel Sekreterliğe bildiriminden itibaren k~ç sene geçerli olacağınıda bildirmişlerdir.
Diğer yandan birçok ülke, Sözleşmeyi tanıdıktan bir müddet sonra ancak kişisel başvuru hakkını tanımış,lardır, ve bunun yürürlüğe giriş tarihini
zaman bakımından belirtmişlerdir. Orneğin Batı Almanya Sözleşmeye 1952
de katılmış, 1955 te kişisel başvuruyu kabul etmiş, kabulü 1971 den itibaren 5 sene geçerli olacaktı; İtalya Sözleşmeye 1955 te katılmış, 1973 te
25. maddeyi kabul etmiş, kabulün 1975 ten itibaren geçerli olduğunu-3-sene
bildirmişti; İngiltere 1951 de Sözleşmeye katılmış, 1966 da 25.maddeyi kabul etmiş ve bunun 1974 ten itibaren -2yıl- geçerli olacağını bildirmiştir.(39)
Bu durumlarda Komisyon, bir başvuruyu, zaman bakımından yetkisine göre andlaşmaların geriye yürümesini engelleyen uluslararası hukuk
ilkelerine dayanılarak değil, bir devletin Komisyonun yetkisini kısıtlayan çekincesine dayanarak red etmektedir.
25. maddede, bu hükmün kabul bildiriminin "muayyen bir müddet için
yapılabileceği" bildirilmiştir (25/2mad). Ayrıca 25/1 mad "böyle bir beyan
yapmış olanlar işbu hakkın müessir bir tarzda kullanılmasına hiçbir surette
engel olmamayı taahüt ederler" der.
64.maddede geçen, genel olarak çekince konulmasını düzenleyen
madde "her devletin Sözleşmenin imzası veya tasdikinde, Sözleşmenin
muayyen bir hükmü hakkında, o zaman kendi ülkesinde mer'i olan bir kanun bu hükme uygun bulunmaması nispetinde ihtirazi kayıt koyabilir. İşbu
madde umumi mahiyette ihtirazi kayıtlar konulması selahiyetini bahşetmez"
demekte.
Komisyon, az önce belirtiğimiz, İtalya, İngiltere gibi ülkelerin kısmi kabul bildirimlerinin geriye yürümeyeceğini kabul ederek, bireysel başvuru
(39)

500

Bakınız:

Convention Europenne des Droits de l'Homme a.g.e., s: 601-602.

hakkını

belli ölçüde daraltan

uygulamayı

kabul

etmiştir.

(40)

iii} Avrupa İnsan Hakları Komisyonu önünde İzlenen Yöntem:
İnsan Hakları Komisyonu önünde ileri sürülen bir şikayet ister devletten ister fertten gelsin. yazılı olmalı, şikayette bulunan tarafın yada temsilcinin imzasını taşımalı, şikayetin hangi tarafa yapıldığını, şikayet konusunu, Sözleşmenin ihlal edildiği iddia edilen hükmünü, olay ve vasıtaların konumunu, ek bilgileri içermeli ve ayrıca ulusal başvuru yollarına başvurul
duktan sonra, bu nihai karardan itibaren 6 aylık müddetin geçirilmiş olması gerekir.
.
Başvuru dilekçesi öne~ Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderilir,
buradanda Avrupa Konseyi insan Hakları Komisyonuna iletilir. Başvuru Sekreterlikte kayda geçirilir ve sıra numarası verilir.
Taraflar Komisyonda ajanları ile temsil edilirler ve kendilerine danış
man tayin edebilirler. Sözleşmenin 25. maddesine göre" her hakiki şahıs,
hükumet dışı her kuruluş, veya her insan topluluğu Komisyonda davalarını
kendileri sunup savunabilirler; isterlerse bir hukukçu tarafından temsil edilebilirler. Sözleşme ferdi başvuruda bulunanların temsilcileri konusunda sessizdir. 1963 ten beri Komisyon bir hukuki yardım sistemi kurmuştur, nasıl
işleyeceğini iç yönetmeliğin ekinde belirtmiştir.
- Kabul Koşullan:
Bir devletten gelen şikayet halinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
aracılığı ile, kendisine karşı şikayette bulunulan tarafı, hakkındaki şikayet
ten haberdar kılar ve kendisini şikayetin kabulü konusundaki yazılı görüş
lerini Komisyona bildirmeğe davet eder.
Bireysel başvuru halinde ise, sözkonusu edilen devlete şikayet hemen
bildirilmez. Bu şikayet önce Başkan tarafından, Komisyonun üç üyesinden
kurulu bir guruba iletilir, bir ön incelemede bulunulur ve Komisyona bir rapor sunulur. İnsan Hakları Komisyonu şikayeti red edebilir, yahut taraflardan gerekli bilgile. ri vermeğe ve savunmada bulunan devleti şikayetin kabulü konusunda · görüşlerini bildirmeğe davet edebilir.
Her iki durumda da, Komisyon şikayet!n kabul edilip edilmediği konusunda karara varmadan, tarafları kendisine tamamlayıcı nitelikte yazılı görüşlerini bildirmeğe çağırır (28.mad). Hatta Komisyon gerekli görür ise, tarafları kendisine sözlü açıklamalarda bulunmak üzere davet edebilir. Bu
durumda yüzyüze bir oturum kapalı celsede cereyan edebilir. Bunun nedeni, Komisyonl:ln taraflar arasında-birey ile devlet arasında-eşitlik sağla
mak arzusudur. insan Hakları Komisyonunun kabul konusunda alacağı kararı gerekçeli olacaktır ve bu şikayette bulunan tarafa ve savunma tarafı
na iletilir; şikayetin red edilmesi halinde ise iletilmez.
Komisyonun şikayeti red eden kararı davaya son verir; eğer kabul
ederse, yöntemin alt komisyonda cereyan edecek ikinci safhası açılmış olur.
Komisyonu~ şikayeti kabul kararı kesindir, taraflara hiçbir başvuru yolu
(40) Ömer MADRA: a.g.e., s: 97.
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açılamaz. Kabul safhasını aşan bir karar (26.,27. mad) ancak Komisyonda
incelenebilir. 28/a madde gereğince Komisyon bu safhada gene tarafları,
Sözleşmede geçen hükümlere uyarak dostça bir çözüm tarzına bağlama
ğa çalışır. Komisyon dostça çözüme ulaşamaz ise, şikayetin kabulü safhasıda aşılınca, alt komisyonun oluşturulması ile ikinci devreyi başlatır (29.
30. ·mad)
- Şikayetin Alt Komisyonda İncelenmesi:
Alt komisvon 7 üyeden kuruludur (29/1.mad). Taraflardan herbiri, İn
san Hakları Komisyonu üyelerinden seçtiği birini alt komisyona getirebilir;
diğer üyeler ise kura ile seçilir (29/3.mad). Kapalı celse toplanan alt komisyon üyelerinin çoğunluğu esasına göre karar alır.
Alt komisyonun üç görevi vardır: olayları ortaya koymak; sorunun dostane çözümüne ulaşmak; sorun hakkında rapor hazırlamak.
Alt komisyon yazılı ve sözJü soruşturma yapabilir. Yönetmenliğine dayanarak taraflara sorular yöneltebilir, açıklamalar istiyebilir, şahitler, uzmanlar dinleyebilir, yerinde soruşturma açabilir, yada üyelerinden birkaçını yerinde araştırmalarda bulunmak üzere görevlendirebilir.
Dostane çözüm teşebbüsü neticesinde daima bir rapor kaleme alınır.
Eğer alt komisyon dostane çözüme ulaşabilecek olursa, bir rapor hazı.rla
. yarak bunu taraflara, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine-ve Genel Sektereterlerine sunar. Rapor olayların konumunu ve varılan çözümü bildirmek ile sınırlı kalır.
Eğer alt komisyon dostane çözüme ulaşamayacak olursa, gene bir rapor hazırlar. Bu raporda olayların konumunu, dostane çözüm bulma teşeb
büslerinin neticesini üyelerinin görüşlerinide ekler (41 ).
- İnsan Haklan Komisyonunun İncelenmesi ve Raporu:
Alt komisyon dostane çözüme ulaşamamış ise İnsan Hakları Komisyonu 31.maddeye göre bir rapor hazırlamağa çağrılır. Raporda Komisyon
olayları tespit eder ve tespit edilen olaylarla ilgili devlet tarafından sözleş
me hükümlerinden doğan sorumluluklarının ihlal edilip edilmediği konusunda görüş kaleme alır. Böylece yöntemin kalkış noktasına tekrardan gelinmiş olacaktır.

(41) Devletler tarafından İnsan Hakları Komisyonuna şu başvurular yapılmıştır: 1956, Yunanistan'ın İngiltere'ye karşı iki başvurusu; 1960 İtalya'ya karşı Avusturya; 1967 Yunanistan meselesi; 1971 Kuzey İrlanda meselesi; 1974 Türk hükümeti karşı başvuru; 198~1982
arasında Türkiye'nin durumu. Bunlardan sadece Kuzey İrlanda sorunu Avrupa insan
Hakları Divanına havale edilmiştir. Bugüne kadar yapılan kişisel başvurular giderek artan değişik konularda olmuştur: Dayak cezası, akıl hastalarının durumu, askerlik ve iş
yeri disiplini, serserilerin hapsi, yargı süresinin uzunluğu, telefonların dinlenmesi, cinsiyet değiştirenlerin hukuki statüsü, basın özgürlüğü, velayet sorunu, milliyet hakkı. Bakı
nız Avrupa Konseyi 1986 Strazburg s: 16-22-
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İnsan Hakları Komisyonu, alt komisyonun raporunda vardığı neticeleri benimseyip benimsememekte serbesttir. İnsan Hakları Komisyonunun
raporu bir mahkeme kararı değildir, zira görüşleri tarafları bağlamaz. Raporun önemi olayların ortaya konulmuş olması ile, bunların Sözleşme hukuku ile uyum sağlayıp sağlamadığını gözetmektedir.
31. maddeye göre hazırlanan Komisyon raporuna, Komisyon uygun
göreceği teklifleride_ekler ve Bakanlar Komitesine iletir, rapor aynı zamanda ilgili tarafla(ada iletilir ama yayınlanamaz (31/b. mad) (42)
Komisyon görüşünü içeren. rapor karara götüren yeni bir yönteme yol
açar. Raporun Bakanlar Komitesine iletilmesinden itibaren 3 aylık bir müddet gereklidir, bu müddetin bitiminde iki durum ortaya çıkacaktır:.
- 3 aylık müddetin bitiminden önce sorun komisyon yada ilgili akid tarafın
dan insan Hakları Divanına gönderilebilir;
- 3 aylık müddet esnasında sorun İnsan Hakları Divanına gönderilmeyecek olduğu takdirde, Bakanlar Komitesi Sözleşmenin 32. maddesine göre
karar almağa çağrılır.
.
Buna göre Sözleşme sisteminde iki tane kara organı vardır: Biri hukuki organ, İnsan Hakları Divanı; biri siyasi organ, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi.

b) Avrupa İnsan Haklan Divam:
Divan tıpkı Komisyon gibi, Avrupa Sözleşmesi tarafından kurulan bir
(19.mad). Sözleşmeden doğan zorunlulukları teminat altına a~mak
üzere, Avrupa Konseyi üyesi kadar sayıda yargıçtan kuruludur, Yapısı, faaliyetleri, yetkisi, izlediği yöntem Sözleşmenin iV. Bölümünde belirtilmiştir,
Divana gerçek kişiler başvuramazlar; Divana ancak üye devletler ile
Komisyon başvurabilirler(44.mad). Sözleşme hazırlanırken Sözleşmenin koruma mekanizmasının temel bir parçası olarak düşünülmüş olmasına rağ
men, ihtiyari bir çarkı durumundadır. Divanın hukuki yetkisi ihtiyari kılın
mıştır. Devletler Divanın kaza yetkisini tanıdıklarını özel bir bildirim ile ya. pabilirler (46.mad). -Divanın yargıçlarının seçilip, faaliyete başlıyabilmesi için
sekiz bilidirimin yapılmış olması gerekiyordu. Bu koşul 3 Eylül 1958 de gerçekleştiğinde ancak Divan 1959 da faaliyete geçebilmiştir ve ilk kararınıda
1 Temmuz 1961 de vermiştir .
.Divanın yetkisi, Sözleşmenin uygulanışı ve yorumuna ilişkin bütün şo
runları kapsar (45.mad) Divan ancak kazai yetkisini tanıyanlara yada belli
bir olayda Divana gidilmesine razı olanlar için faaliyet gösterebilir. Aldığı
karar ise gerekçelidir (51.mad), kesindir (52.mad)ve üye devletler için uyulması zorunludur (53.mad). Divanın avantajları tanınmış olmasına rağmen
mahzurları devletlerin egemenliği açısından vurgulanmaktadır.
organdır

(42) Komisyona 4713 kişisel başvuru olmuştur. Bunlardan 98'inin kabul edilebilir olduğuna
karar verilmiştir. Bunların içinden de 1O tanesi devletlerden gelen şikayetler idi. Bunların içinde, Batı Almanya'da kapatılan Komünist Partisi meselesi red edilmiştir; Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın İngiltere'ye karşı başvurusu; İtalya'ya karşı Avusturya'nın baş
vurusu; Yunan meselesi (4 devletin başvurusu) sayılabilir . REUTER Paul. a.g.e., s: 312.
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1984 te Divanın mecburi kazai yetkisini 19 üye devlet kabul etmislerdi. 1984 te, kurulduğundan beri Divana, İnsan Hakları Komisyonuna getirilen 98 olaydan 63'ü için gidilmiştir. Bunların ise 2/3 sini Komisyon Divana havale etmiştir(43).
Divan kendi tüzüğünü kendisi hazırlar (55.mad). İç tüzüğüne göre
(8.mad), oturumları halka açıktır, istisnai durumlarda Divan aksine karar
verebilir.
Divan üyeleri, Avrupa Konseyi tarafından teklif edilen bir listeden, İsti
şari Meclis tarafından çoğunluk esasına göre seçilirler (39.mad). Divanın
Baş~anı ve Başkan Vekili üç yıl için Divan tarafından seçilir. (41. mad).
insan Hakları Komisyonunun raporu, Bakanlar Komitesine iletildiğin
de, sorun, üç aylık bir süre içinde (47.mad), eğer ilgili taraf yada taraflar,
Divan· ın mecburi kazai yetkisini tanımış ise~er, yada karşı taraf muvafakat
vermiş ise, Komisyon, mağdurun kendi tabasından olan üye ·devletler tş
rafından Komisyona başvuran üye devletler tarafından, kendisinden şikayet edilen üye devlet tarafından Divana iletilebilir (48.mad).
._
Kendisine sunulan bir davayı incelemek üzere Divan 7 yargıçtan kurulu bir gurup oluşturur. Bu guruba uyuşmazlık taraflarının yargıçları ile,
başkan tarafından kura ile se.çilen diğer yargıçlar dahildir (43.mad). Divanın yetkisi söz konusu ise, bu husustaki uyuşmazlığın çözümüne Divan karar verir (49.mad).
/
Avn~pa İnsan Hakları Divanı Lawless davası ile ilk kararını vermiştir.
Bu karar insan hakları konusunda verilen ilk mahkeme kararı olmak bakı
mından önemlidir.
İrlandalı Lawless, İrland.a hükumeti aleyhine İnsan Hakları Komisyonuna başvuruda bulunmuştur, 1957; Komisyon davayı 1960 ta İnsan Hakları Divanına getirmiştir, Lawless Temmuz-aralık 1957 tarihleri arasında hakim önüne çıkarılmadan tutuklu bulundurulmüştur. Lawless, kanun dışı lrlanda Cumhuriyeti ordusunun çalışmalarına katılmaktan şüpheli idi. Devletin emniyetlerine tecavüzlere dair 1940 tarihli kanuna dayanarak tutuklanmıştı. Kömisyon başvurunun incelenmesine karar vermiştir. Dostane ç!Jzüm yolu sağlanamadığından 31.maddeye göre bir rapor hazırlanmış, lrlanda Hükumetinin Sözleşmeyi çiğnemediğini ve Lawles'in tazminat talebinin reddini istemistir.
Mesele içerdiği hukuki sorunların öneminden ötürü karara bağlanmak
üzere İnsan Hakları Divanını sevkedilmiştir.
Divan, 1 Temmuz 1961 de kararını vermiştir. Buna göre: Sözleşme
nin 17.maddesine dayanarak Sözleşmede _tanınan haklar kısıtlanamaz. Müracaat sahibi 5,6. maddelerdeki haklarından men edilemez,. Sözleşmede
ki hak ve hürriyetlere aykırı hareket için müracaat sahibi Sözleşmeye dayanmak iddiasinda da bulunmamıştır. Lawless'in hakim önüne çıkarılma
dan tutuklu bulundurulması 5.maddeye aykırıdır. Tutuklunun hakim önüne çıkarılması ve makul bir süre içinde yargılanması gerekirdi.
(43) Komisyona ferdi
girmiştir.
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başv1,Hu hakkının tanınması

ise 1955'de 6 devletin kabulü ile

yürürlüğe

Lawless'in tutukluluğu bir mahkumiyet neticesi değildir. Bu nedenle
genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir davranış veya ihmalden suçlu
bir kimsenin yargılanmasını ve cezalandırılmasını mümkün _kılan ?.madde
bu olayda ihlal edilmiş değildir. Hakim önüne çıkarılmadan tutukluluk olayı, Sözleşmenin 15.maddesinde geç.en Sözleşmeyi uygulamama hakkına
dayanır, zira tutukluluğu esnasında, lrlanda'nın hayatını tehdit eden genel
bir tehlike vardı; 1940 kanununa göre Lawless ha~im önüne çıkarılmama
lıdır; tutukluluk 15. maddenin koşullarına özgüdür; lran'da_Hükümetinin bu
tedbiri kendisini bağlayan diğer sorumluluklannada aykırı değildir. Neticede Divan, İrlanda Hükumetinin Sözleşme hükümlerin ihlal ettiğini ispat etmediğinden, tazminat talebini red etmiştir.
Diğer bir mesele Belçika uyruklu Raymond de Becker'in, Belçika Hükümeti aleyhine 1956 da başvuruda bulunuşudur .. Le Soir gazetesinin baş
yazarlığını yaparken, Belçikada ki Alman makamları ile işbirliği ettiğinden
Bruxelles Harp Divanı tarafından 1946 da vicahen ölüm cezasına çarptırıl
mıştı (Belçika Ceza Kanununun 66, 117, 118.mad). 1947 tarihli Belçika Askeri Harp Divanı kararı, ölüm cezasını müebbet hapse çevirmiş, cezası özel
af ile 17 yıla indirilmiş, 1951 de şartla salıverme tedbirlerinden yararlanmıştır. Ayrıca Belçika Ceza Kanununun 129. mad ek 6. maddesindeki haklardan mahrum edilmiştir. De Becker hakkındaki, 123.madde ve ekinin kaldırılmasını talep etmiş sonuç alamamıştır. Komisyona başvurarak hakkın
daki 123. madde ve ekinin Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerine ihlal ettiğini
ileri sürmüştür. Komisyon bu dilekçeyi ?.maddeye göre değil, 1O.maddeye
dayanarak 1958 de kabul etmiştir. Dostça çözüm sağlanamadığından,
31.maddeye göre hazırladığı raporu daha sonra Divan önüne getirmiştir.
Bu arada iki olay cereyan etmiştir.: 1961 de Belçika kamu haklarından mahrumiyet .cezasının affına ilişkin bir kanun kabul ederek 123.madde ve ek
6. maddeyi tadil etmiştir; 1961 de de Becker Komisyona bir mektup göndererek, bu kanun.ile tatmin olduğunu ye davanın takibinde çıkarı bulunmadığını ve dilekçesinden vazgeçtiğini ifade etmiştir.
Divan davaya ait bir sebep ve koşulun, davanın Divan gündeminde
devam ettirilmesini haklı göstermediği için, davanın incelenmesine gerek
yoktur, dolayısı ile davanın işlemden kaldırılmasına karar vermiştir.(27 Mart
1962) (44)
Divan, 1976 da Engel davası konusunda, askeri disiplin cezasına çarptırılan 5 kişinin meselelerini incelemiş ve buna göre Sözleşmenin 5,6, 11
ve 14. maddelirinin ihlal edilmediğine, Engel'e 100 florinlik sembolik bir
tazminatın verilmesine karar vermiştir.
Belçika ya karşı açılan "Serserilik" davasında Divanın 1971 de verdiğ
kararında 5, 6, 7, 8, 3, 13 maddelerin ihlal edilmediklerini bildirmiştir.

c) Bakanlar Komitesi ve

Sözleşmein

32.maddesi:

Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin siyasi bir or(44) Fikret ARIK: a.g.e., s: 193-223.

505

ganıdır,

Avrupa Konseyinini de organıdır. Kendisini Avrupa Konseyine bağ
layan ilişkilerden ötürü, Sözleşmenin işleyişinde müdahalede bulunur. İn
san Hakları Komisyonunun üyelerini seçer; Divan yargıçlarını heme kadar
seçmese de, seçilmelerine müdahalede bulunur. (45) Divanın verdiği kararların uygulamaya konuluşunda rol oynar (54.mad). Bazı durumlarda Avrupa Konseyi üyesi bir devletin üyelik hakkının askıya alınması veya teşki
lattan çıkarılmasına varan kararlar alabilir.
32.maddeye göre Divanın bir devamı haline gelebilmektedir. Zira Komisyon raporunun Bakanlar Komitesine iletilmesinden itibaren 3 ay içinde
mesele Divana götürülmeyecek olursa, Sözleşmenin ihlal edilmiş olup olmadığına üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile karar verir (32/1 mad).
Gerek Sözleşmenin karar organı olma faaliyetlerini yerine getirirken,
gerek Avrupa Konseyi organı olarak davranışta bulunurken, aynı kaide, yapı
ve davranışları korur. İzlediği
yöntemde görüşme safhaları gizli cereyan eder.
Üye devlet temsilcileri Bakanlar Komitesinde faaliyetlere katılırlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmemiş iselerde. Aynı zamanda
uyuşmazlık tarafları Bakanlar Komitesinde oy kullanma yetkisini muhafaza ederler, tartısmalara ve kararlara katılırlar. Bu durum elestiri konusu olmuştur. Böyle olunca bir devlet aynı zamanda, aynı sorun.da hem taraf,
hem yargıç olmaktadır.
1950 konferansında, İnsan Hakları Divanına mecburi yetki verilmesi
fikri destek görmediği için, Divanın yetkisinin ihtiyari olduğu niteliği sakiı
tutularak, Bakanlar Komitesine bu konuda karar yetkileri tanınmıştır.· ·
Divan yetkisine sunulmayan meseleler, Bakanlar Komitesinde halledildiği için, yan bir karar organı olma hüviyetine bürünmüştür. Divan ile karşılaştırıldığında yetkisi ikinci derecededir, zira 3 ay içinde Divana başvu
rulmadığında kendisine gidebilmektedir; nitekim kronolojik olarak bir sorunda ilk uyarılacak organ Divandır. Bakanlar Komitesi ancak 3 aylık süre·
nin doldurulmasından sonra uyarılabilmektedir.
Aynı zamanda Bakanlar Komitesi temel karar organıdır da, zira Divanın yetkisi ihtiyaridir ve Bakanlar Komitesi, Komisyonun 31. maddeye gö~
re rapor konusunu teşkil eden her olayda haberdar kılınır. Komisyon raporu.nun Bakanlar Komitesine sunulmasından itibaren başlayan üç aylık sürenin, Divanın sorun konusunda uyanlmış olmadan geçmiş olması gerekir. 32. maddenin kendisine tanıdığı yetkiyi uygularken, hukuki organa dönüşmemektedir, Avrupa Konseyinin yürütme organı olarak kalır.
32. madde de Bakanlar Komitesinde izlenecek yöntem konusunda hiçbir hüküme rastlanmaz. Yöntem açısından mevcut tek bilgi, 3 aylık süredir.
Sözleşmede, Komisyon Bakanlar Komitesi önünde katkıda bulunup
bulunmayacağı konusunda hüküm yoktur. Buna karşılık 44. ve 48. maddeler, Komisyonun kısmen olsa, Divan önündeki davranışını düzenlemektedir.
(45) Zira Avrupa Konseyi üyeleri tarafından sunulan aday listenin
İstişari Meclisin seçimi yapması üzere tek liste s.unar.
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gruplandırıldıktan

sonra,

Bakanlar Komitesi 32. maddenin kendisine verdiği karar yetkisini kultek başınadır. Komisyonun fikrini dikkate almak zorunda değildir,
·
isterse bu fikri kabul eder isterse değiştirebilir.
32. maddede, Bakanlar Komitesinin önüne getirilen meselenin bir tek
çözümü ön görülmüştür: Bakanlar Komitesi Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine oturuma katılma yetkisi olan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile karar verecektir. 2/3 çoğunluk ne suçlamak nede su.çsuz bulmak için sağlanamaz
ise, sorun bir karara varılmadan bitecektir.
Sorunun normal çözümü, Komitenin, Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine karar vermesi ile olacaktır. Bu karar Avrupa Konseyi Statüsünün 20.
maddesine göre kabul edilen bir tavsiye ile olacaktır. Bu, Komitenin, önemli
bir karar alma şeklidir. Bakanlar .Komitesi kararın nedenlerini Sözleşmede
arayacaktır. Eğer Sözleşmenin ihlal edildiğine karar verecek olursa, ilgili
devletin tespit edilen tarihler arasında alacağı tedbirleri yerine getirmesini
ister; bu takdirde ilgili devlete görüşlerini, fikirlerini, tavsiyelerini yöneltir.
İlgili devlet, Komite kararının icap ettirdiği tedbirleri almalıdır(32/2mad).
Bakanlar Komitesinin kararını müteakip ilgili devlet, yeterli tedbirleri
kabul ederse, 32. madde Komitenin nihai kararını 2/3 ile vereceğini bildirir.
İlgili devlet tatmin edici tedbirleri almaz ise, Bakanlar Komitesi 2/3 çoğunlu ile Sözleşmenin ihlal edildiğini yeniden kararlaştırır. 32.maddede Bakanlar Komitesine Sözleşmeyi ihlal eden ve karara karşı direnen devleti
cezalandırmak üzere takdir yetkisi tanınmıştır. 32. madde tek bir ceza şek
li belirtmekte: Komisyon raporunun yayınlanması (32/3.mad)

lanırken

il AVRUPA EKONOMİK TOPLULUGU VE AVRUPA İNSAN HAKLAR!
SÖZLEŞMESİ
1- AVRUPA ·roPLULUKLARI VE İNSAN HAKLARI

Avrupa Topluluklarını kuran üç sözleşmeden hiçbiri, topluluk kuruluş
hiçbirinin, insan haklarını garanti altına alacaklarına dair bir hüküm içermezler. Buna karşılık aynı ülkeler arasında hazırlanan iki sözleş
me tasarısında temel hakların korunmasına değinen hükümlere rastlıyo
ruz. Bu iki metin nitekim Topluluklara doğrudan ilişkin metinlerdir ve 1951
Paris Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden az sonra tasarlanmışlardır:
• Avrupa Savunma Topluluğunu kuran 27 Mayıs 1952 Sözleşmesin
de Topluluğa, kamu hak ve özgürlüklerine saygı duyulması" hükme bağ
lanmıştır (3/1 mad);
•Avrupa Siyasi Topluluğu statüsüne ilişkin sözleşme tasarısı (6-11 Mart
1953) te ad-hoc assamble tarafından kabul edilmişti), 3. maddesinde, Av. rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. Bölümünde ki ve ek protokol hükümlerinin bu statünün bir parçası olduğunu bildirmiştir.
Bu meselenin Paris ve Roma Sözleşmelerinde ele alınmamış olması,
Topluluğun yetki ve davranışlarının ekonomik alanda düşünülmüş olması
dır. Bunun yanında Topluluk Meclisi üyeleri ulusal anayasalarından kaylarından
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naklanan kontrol ve sorunluluk kaideleri ile bağlıdırlar. Bu her ne kadar ulusal bir kontrol ve sorumluluk olsada, genede endirekt bir garantidir. Topluluk Divanının yetkisi, Topluluğun kuruluşlarının bütün davranışlarını kap'.'
sar. Sadece üye devletlere değil aynı zamanda ortak kuruluşlar ve özel
kişilerde, bir Topluluk kararı yada bir kaidenin etkisi ile söz konusu edildiklerinde, kendilerine tanınan hukuki yollardan yararlanarak, bu davranışla
rı, ister kaide koyucu ister ferdi olsun, hukuki kontrole tabidir. Topluluğun
sorumluluğuna giren bir davranış, hukuki kontrol sisteminin gözünden kaçmamaktadır. Topluluk sistemi genelde insan haklarının korunmasında ciddi
bir garanti getirmekte isede, Divanın bazı insan haklarının ihlal edilqiği durumlarda if~deden kaçınmış olduğu da dikkati çeker. Topluluk metinlerinde, Avrupa insan Hakları Sözleşmelerinde görüldüğü üzere maddi hükümler
bulunmasada, Avrupa Ekonomik Topluluğu Sözleşmesinin bazı hakları ihmal etmemiş olduğu dikkat çekicidir : Topluluk serbest dolaşımı ve çeşitli
konularda ayırım yapılmaması ilkesini garanti altına almıştır.(46)
Temel hak ve özgürlüklerin korunması meselesi giderek daha somut
bir şekilde, Divanın önünde hissedilmiştir. Şöyle ki: özel kişi ve kuruluşlar
ulusal hukuki organları önüne getirdikleri sorunlarda, Topluluk hükümlerini söz konusu etmişler ve bu hükümlerin üye devletlerin anayasalarında
beyan edilen temel haklara aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. AET andlaşmasının 177. maddesine göre başvurulan Divan, önceleri ulusal kaide. lerin saygınlığına özen göstermenin kendisini ilgilendirmediğine karar vermiştir. Fakat giderek içtihadı genişlediğinden, zamanla üye devletlerin anayasalarında teminat altına alınan temel hakların, hukukun genel ilkelerine
dahil olduğunu ve buna saygınlık gösterilmesinin.sağlanmasının gerekli olduğunu kabul etmiştir.
·
Bu içtihad son ifadesini 1979 daki bir kararında bulmuştur ve Topluluğun hukuki çevrelerinde olumla karşılanmıştır (47). Buna rağmen Avrupa
Parlementosu ve üye devletlerin bir kısmının anayasa mahkemeleri, getirilen koruma sistemini tatminkar bulmamışlardır ve boşluk bulunduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Şöyle ki korunan haklara ilişkin bir liste bulunmamakta,
ve haklar listesi zamanla oluştuğundan bu listenin oluşması çıkan uyuş
mazlığın tesadüfüne bağlı kalıyor denilmiştir. Bu nedenle Avrupa Parlementosu birçok kez Topluluğa özgü her temel haklar şartının hazırlanmasını
istemiştir, buna paralel olarakta Topluluk vatandaşlarının Topluluk Divanı
na başvurabilme olanaklarının geliştirilmesini talep etmiştir.(48)°
Divan ise 1973 te şöyle bir gözlemde bulunmuştur: Avrupa Konseyi
statüsünün 3. maddesi, teşkilatın bütün ·üyelerinin hukukun üstünlüğü il(46) Serbest dolaşım 48-59; ayırım yapİlmaması, vatandaşlar arasında ayrıcalık yapılmaması,
7. mad.; serbest dolaşımda ayrıcalık yapılmaması 48. mad.; hizmetlerin serbest dolaşı
mı 65. madde.; sermayenin dolaşımı 67. mad.; eşit ücret ödenmesi 119. mad.
(47) 44/79 Lielotte Hover, in Bernard PAULIN: "L'Adhesion de la CEE ala Convention Europenne des droits de l'Homme in L'Europe en Formation no: 238 1980 Nice s: 26.
(48) Bu konuda Avrupa Parlamentosu tavsiyesi 27 Nisan 1979. Topluluk R.G. no: c 127, 21
Mayıs 1979. Bakınız Beranrd PAULİN dipnot a.g.e, s: 26.
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luluk üyesi devletlerin hepsinde yürürlüktedir. Bütün Topluluk üyesi devletlerin onayladığı bu metin kesin bir hukuki taahhüt teşkil etmektedir. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeside bütün üyeleri tarafından
onaylanmıştır ve Topluluk hl:Jkuku ile uyum sağlamıştır. Bunlardan başka
daha birçok uluslararası sözleşme bu durumdadır.(49)
İnsan haklarının korunması sistemi ·gelişirken üye devletler ve diğer
kuruluşlara çeşitli 'lesilelerle Avrupa'nın kurulmasından anlaşılan ideallerin önemini teyid etmek üzere çağrıda bulunulmuştur. 1973 te siyasi işbir
liği yöntemlerinin tespiti için yapılan toplantıda 9'1ar Avrupa kimliği konusunda bir bildiri kaleme alınmıştır (20 Kasım 1973). Bu belgede toplantıya
katılan bakanlar, temsili demokrasi ilkelerini, hukukun üstünlüğünü ... ve
insan haklarına saygınlığı sağlıyacaklarını ve bu kavramların Avrupa kimliğinin temel unsurları olduğunu ifade etmişlerdir.
5 Nisan 1977 de Avrupa Parlementosu, Komisyon ve Meclisin Baş
kanları ortak bir bildiri yayınlay.arak, temel hakların önemini vurgulamışlar
dır, temel haklara verdikleri önemi ifade ederek yetkilerini kullanırken ve
Topluluk amaçlarını takip ederken bu haklara saygı göstereceklerine dair
söz vermişlerdir.
Komisyon ise temel hakların korunmasına ilişkin raporunda, bu ortak
bildiriyi, Toplulukta temel hakların korunması üzere bir etap olarak görmüş
ve o esnada amacı bu h~kları kodifiye etmek idi. Bunun gerçekleşmesi ise
zordur. Doğrudan seçimle iş başına getirilen Avrupa Parlementosu zaten
insan haklarının korunmasında garanti mekanizmasının hazırlanmasında
önemli rol oynamaya çağrılacaktır.
Yunanistan, 'Portekiz, İspanya Topluluğa katılmak istediklerinde, Avrupa Parlementosu 18 Ocak 1979 da kabul ettiği bir tavsiyesinde, Topluluğun üyesi devletler aday devletlerle beraber ve kesin olarak, medeni ve
siyasi ilkelere ve ulusal yasalarında ve taraf oldukları uluslararası sözleş
melerde teminat altına alınan çoğulcu demokrasiye saygı gösterecekerine
dair söz vermektedirler diyerek, bu ilkelere, riayet edilmemesinin Divan tarafından anlaşıldığında, Topluluk üyesi olma sıfatları ile bağdaşamayaca
ğını bildirmiştir.

Avrupa Meclisi ve Topluluk Komisyonu, Avrupa Parlementosunun bu
tavsiyesine karşılık olarak, Avrupa Meclisi 7-8 Nisan 1978 de Kopenhag'ta
demokrasi konusunda bir bildiriyi, Komisyon ise 23 Mayıs 1979 da Yunanistan'nın Topluluklara katılması konusunda ki son görüşünü kaleme almışlardır.

4 Nisan 1979 da, Toplulukların Komisyonu bir memorandum kabul ederek, Toplulukların Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bağlanmasını teklif
etmiştir. Metni, Topluluk Meclisine ve Pariementosun~ sunmuştur. Buna
göre Komisyon bu katılmağı sağlamak üzere, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi üyesi devletler ile pazarlıklarda bulunmak üzere, Topluluk Mecli(49) J. GANSHOF VAN DER MEERSCH "Les Droit~ de l'Homme dans l'ordre juridique
des Communautes Europennes" İnstitut lnternational des Droits de l'Homme Resume
des cours Strasbourg 1978.
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sine teklifte bulunacaktır.
Bu bağlanmanın temenni ediliyor olması başka şey, gerçekleştirilme
si başka bir olaydır. Bu konudaki işlem teknik olarak oldukça zordur. Komisyon bu konudaki ihtimal dahilinde bulunan sorunları ortaya koymuş, çözümler teklif ederek bu sorunları çözüme eriştirebilecek teklifler getirmiş
tir; neticede bu sorunların üstesinden gelinebileceğini, yeterki taraflar arasında katılmağı uygun gören bir siyasi arzu bulunsun diye düşünmektedir.
Temel zorluklar Sözleşmenin maddi içeriği, Topluluğun organları içindeki
yeri ve Topluluğun bu katılmaya verdiği değerin üye devletlerinkine göre
olan konumudur.
• İnsan Haklan Sözleşmesinin içeriği bakımmdan olan zorluk: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi devletler için kaleme alınmıştır, devletlere
açıktır ve devletlere hitap eder. Toplulukların Sözleşmeye bağlanması halinde bir çok hükmüne, yeni duruma uyum sağlamak üzere müdahale gerekeceği kesindir. Bu ise önemli bir sorun değildir. Komisyon bu durumda, Sözleşmenin Topluluk tarafından bir kısıtlama konusu olamayacağını
ifade etmekte; öngördüğü değişiklikler ise, Topluluğun kendine özgü yapısından ötürü olacaktır. Komisyor:ı Topluluğun İnsan Hakları Sözleşmesi
ne kişisel başvuru hakkını tanıyarak katılacağını bildirmekte.
•Topluluğun organları içindeki yeri bakımından olacak zorluk açısın
dan ise, Komisyon bu sorunun çözümünde iki nokta belirtmekle: Bir yandan Topluluk İnsan Hakları Sözleşmesinin organları önünde temsil edilecektir; öte yandan Topluluk İnsan Hakları Sözleşmesi bünyesinde bütün
üyelerine her seferinde galip gelecek bir formülü bulamayacaktır. Bu nedenle Komisyon, bir yandan Bakanlar Komitesini öte yandan İnsan Hakları Komisyonunu ve Divanını ayırt etmeği önermekte; Topluluktan gelen meselelerin çözümünde Bakanlar Komitesinin müdahalesinin bertaraf edilmesini önermekte ve durum böyle iken Topluluğun, Bakanlar Komitesinde temsil edilmesi gerekmeyecektir. Buna karşılık Topluluk, diğer akid taraflar gibi, İnsan Hakları Komisyonu ve Divanında bir üyeye sahip olacaktır.
• Topluluğun katılmasının üye devletlere oranla olan içeriği bakımın
dan ise: mademki Topluluk uluslararası yetkiler kullanmak istiyor, üye devletlerinden bazılarının bu rekabetten kaygılanmalarından endiş~lenmekte. dir. Bu düşünceden hareket ile, Komisyon, bağlanma halinde, insan Hakları Sözleşmesi bünyesinde, üye devletlerin statülerinden hiçbir şeyin değişmeyeceğini ifade etmekte. Topluluk sadece üye devletlerin kendisine
tanıdığı yetkiler dahilinde kalacaktır ve kurumları bu yetkileri uygulayacak- .
!ardır. Öte yandan, üye devletlerin Sözleşmeye katılırlarken koydukları çekincelere dokunulmayacaktır ve İnsan Hakları Sözleşmesinin statüsü, fç
hukukata değişmeden kalacaktır. İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Top~
lulukları Divanı tarafından, Topluluk hukuk düzeni içinde doğrudan uygulanacaktır.

Bu konuda bazı yorumlar yapılmıştır : "Tüccarlar Avrupası" bu şekil-

(50) 6 Temmuz 1982 le Monde gazetesi ve
Strasbourg.
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bakınız:

Forumdu Conseil de l'Europe no: 3/82

de, "İnsan Hakları Avrupası mı olacaktır? denilmiştir.(50) Bazıları ise bu
konunun somut bir yararı olacakmıdır?, yoksa teorik bir konu olarak sadece uluslararası hukukçuların tartıştıkları bir konu olarak mı kalacaktır demektedirler. Bağlanma fikrini paylaşan yazarlar ise, Topluluk Divanının temel hakları ihmal etmediğini, içtihadını geliştirirken Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesine göndermelerde bulunmuş olduğunu ve bu metne saygı gösterilmesinin zorunluğundan ise söz etmemiştir demekt.edirler. Divanın bu
.
konudaki davranışlarını yeterli bulmamaktadırlar.
Topluluğa özgü bir haklar listesinin hazırlann:ıasını kabul edenlerde vardır. Bu durumda hazırlanacak listen.in, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
kadar mükemmel olamaycağır ·zira, bunun çok istisnai bir tarihi anda yaratılmış istisnai bir gerçekleştirme olduğunu ileri sürmektedir. Böyle bir liste
hazırlanacak dahi olsa, aynı devletlere uygulanan ve aynı anda yürürlükte
bulunan iki sözleşme ise mahzurlu bulunmakta. Zira böyle bir durumda,
iki farklı hukuki düzene başvurulmasına yol açılmış olacaktır.
Bağlanma işlemi ile ise Topluluğun Avrupada insan haklarının korunmasını geliştirip tamamalayacağı bildirilmiştir.
Paul Reuter, konuya uluslararası hukuk çerçevesinden yaklaşarak, bir
devletin bir uluslararası teşkilata girmeden ·önce akdettiği sözleşmelerin,
o örgüt tarafından· tanınmaması mümkün değil ve örgüt bu tarz sözleşme
lere karşı kendisinin 3. kişi durumunda olduğunu ileri süremez;örgütün üyesi

devletler, yetkilerini örgüte devrederek, örgüte katılmadan önce akdettikleri sözleşmeleride ·red edemezler demektedir.

2- TOPLULUK DİVANINA BAŞVURABİLMEK:
CECA Sözleşmesinin 33. maddesi özel kişilere Topluluk Divanına doğ
rudan başvuru hakkını tanımıştır. Devletlerüstü organlar tarafından kabul
edilen kişisel kararlara karşı yapılan başvurular, sözkonusu ise. Roma Sözleşmelerine göre, gerçek kişiler, "muhatap oldukları kararlara ve, bir talimat veya bir şahsa müteveccih bir karar olarak verilmesine rağmen, doğ
rudan doğruya ve şahsen kendisini ilgilendiren .kararlara karşı dava ikame
edebilir" demekte (CEE 173. mad, CEEA 146/2.mad). Buna göre özel kişiler, Topluluk Divanı önünde bu tür kararlarda sadece başvuruda bulunabileceklerdir.(51)
CEE 174.mad. CEEA 147. maddelere göre Divan önünde açı. lan bu
görecek olursa, "itiraz konusunda tasarrufun
haklı
davayı
hükümsüzlüğüne" karar verecektir.
CEE 175. ve CEEA 148. maddelerde ise, Topluluk organlarından Konsey ve Komisyonun, Andlaşmaya aykırı olarak bir karar vermekten kaçın
maları halinde, üye develetlerin ve Topluluğun diğer organlarının, Andlaş
manın ihlalinin tespit edilmesi üzere Topluluk Divanı önünde dava açabilecekler demekte. Dava ancak, söz konusu edilen organın daha önce davranışta bulunması üzere davet edilmiş olması halinde kabul edilecektir. Söz
(51) COLLIARD Claude Albert: a.g.e., s: 365.
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konusu organın bu konuda yapılan çağrıdan itibaren tavır takınmış olması
gerekir, dava bunu takip eden yeni bir iki aylık zaman içerisinde açılacak
tır. Buna göre, her gerçek ve tüzel kişi, "Topluluk organlarından birinin tavsiye veya mütalaa dışında kalan bir tasarrufu kendisi hakkında olmamış
olması sebebiyle Adalet Divanına şikayette bulunabilir".
CEE 177.mad ve CEEA 150. maddelerde, Divanın ar.ıdlaşmanın yorumu, Topluluk organlarının faaliyetlerinin geçerliliği ve yorumu ve Topluluk
organı Konsey tarafından kurulan kuruluşfarın statülerinin, statülerinde ön- görmüş olması koşulu ile, yorumları hakkında ön karar yolu ile karar verebileceklerini belirtmiştir. Madde bu çeşit bir meselenin, üye devlet mahkemesine getirileceğini ve bu mahkemenin hüküm verebilmek için bu konuda bir kararı gerekli görmesi halinde, meselenin karara bağlanması üzere
Topluluk Divanına götürüleceğini ifade eder. Böyle bir sorun, ulusal hukuk açısından kendi kararları aleyhine kanuni yollara başvurulmasının olanağı olmayan bir ulusal mahkemede görüşülürken ortaya çıkacak olursa,
bu mahkeme sorunu, Topluluk Divanına götürmek zorunda olacaktır.(52)
Avrupa Tek Senedinde 4. madde, CECA'nın 32 quinto; 11.madde CEE
168 A:, 26.madde CEEA 140A maddel,erinde geçen hükümleri tamamlamıştır. Her üç metin için ortak bir dilde ifade edilen bu maddelere göre:
Divanın talebi üzerine Konsey, Avrupa Parlementosu ve Komisyonuna danıştıktan sonra oy birliği ile karara vararak, Divana ilk merci olarak yargı
yetkisini tanıyacaktır. Burada aranan koşul ise, bazı kategori gerçek ve tüzel kişilerin, statüde belirtilmiş koşullar dairesinde, hukuk sorunlarına sı
nırlı olarak, Divan önünde temyize gönderdikleri başvurular söz konusudur. Bu yargı yetkisi, üye devletler, Topluluk organları yada 177. madde
uyarinca Divana sunulan ön kararla yargı yetkisine giren sorunlara bakmak bakımından değildir.
Türkiye açısından bu konuda 177. maddenin hükmüne dayanılarak Divan önüne getirilen bir mesele söz konusu olmuştur: Almanya da eşinin
- yanında kalmak isteyen bir Türk vatandaşının vizesi uz-atılmayınca ve ulkeyi terk etmesi istendiğinde, ilgili kişi kararın iptalı için Alman mahkemesine başvurarak, Ankara Andlaşmasının 12., Katma Protokolün 36. maddelerinin 1 Aralık 1986 dan itibaren yürürlüğe girdiğini ve eşi ile kalmasına
bir engelin . bulunmadığını ileri sürmüştür. Alman mahkemesi konuyu Roma Sözleşmesintn 177. maddesine göre Topluluk Divanına sormak zorunda kalarak durusma acmıstır. Hakkını savunan kisinin avukatı bulunmadı
ğı gibi, 177. maddeye.gö~e Andlaşmamn yorumunun söz konusu olduğu
meselede Türkiye adına da kimse katılmamıştır. D~vaya Komisyon karşı
taraf olarak 4 devletle katılmıştır: Almanya, Fransa, ltalya ve Yunanistan.

(52) Bu maddelerin metni için bakınız: Ergin NOMER, Özer ESKİYURT
- : Avrupa Sözleşmeleri 1975 İstanbul s: 588 - 589; ayrıca Traites İnstituant les Communautes Europeennes 1971 s: 33, 298 - 300 ve 583 - 585.
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Divan bundan önce buna benzer bir davada (Yvonne van Duyn ve.
A.Rutili ve Watson) Roma Sözleşmesinin 48. maddesini, doğrudan uygulanabilen hükümler arasır;ıda kabul etmiş ve böyle hükümlere ulusal mahkemeler önünde kişilerin ' dayanabileceğini ve ulusal mahkemelerinde kişi
lerin bu andlaşmalardan doğan haklarını korumak zorunda olduğuna karar vermiştir.(53)
Watson meselesinde (118/75) ise Divan 48-51. maddeleri uygularken,
AET Sözleşmesinin bütün bu hükümlerinin, ve onların doğrudan uygulanı
şını sağlayan kuruluşların, kendilerine ters düşen kaideleri ortadan kaldıı

racağını belirtmiştir.
Rutili hakkındaki kararında

Divan; kamu düzenini korumağa yönelik
kaidelerin teyid edilmesi, Topluluk hukukunun kaidelerine göre, göz önüne alınacaktır; amacı bir yandan bu konuda üye devletlerin tarafçı! değer
lendirmelerini bertaraf etmek, öte yandan kısıtlayıcı kaidelere teslim edilen kişilerin haklarının korunmasını garanti etmek olacaktır. Bu davada Divan, ilk defa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8.9.10.11. maddelerine
değinerek aykırı davranış1arın niteliğini tespit etmek istemiştir. ·
Watson (118/75) meselesinde ki kararında Divan, serbest dolaşıma getirilen kısıtlamaların içeriğini aydınlatan kaideleri toplayarak, serbest dolaşı
mın milliyet nedeni ile ayırım yapılmamasına ilişkin olduğ.unu bildirmiştir.
Karar, serbest dolaşım kaidelerinin, işçilerin serbest dolaşım özgürlüğü,
yerleşim, hizmet edimi ile ortaklıkları bulunduğunu bildirmiştir. Buna iliş
kin kaidelerin (48-66.mad.), doğrudan uygulanabilir olduğunu ve bunlara
aykırı ulusal kaideleri ortadan kaldırdığını bildirmiştir.
Van Duyn meselesinde Divan, kamu düzeni kavramının, Topluluk çerçevesinde içeriğinin her türlü üye devlet tarafından tek taraflı olarak tespitinin ancak organlarının kontrolü ile olabileceğini bildirmiştir.(54) ·
· Bahsettiğimiz Türkiye'yi ilgilendiren davada ise, Topluluk Divanı söz
konusu 12.ve 36. maddelerin, vatandaşlar için .ulusal mahkemelerin korumak zorunda olduğu hakları doğduğuna karar verir ise, Türkiye'nin serbest dolaşım ve vize sorunuda ortadan kalkmış olacaktır.(55)
~~~~-

~~~~~~

~~~~~~

~~~~~~

-~~~~~

(53) 48. maddeye göre işçilerin serbest dolaşımını kapsar. Buna göre serbest dolaşımda, ücret, çalışma saatleri, istihdam gibi konularda üye devletlerin vatandaşları olan işçiler arasında milliyetlerine dayanan ayırım kaldırılmıştır. 1963 Ankara Andtaşmasının buna dayanan 12 maddesi, "Akid taraftar arasında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için, Topluluğu kuran andtaşmanın 48, 49, 50. maddelerinden esinlenmekte
uyuşmuşlardır" der. 1970 Katma protokolün 36. maddesi, serbest dolaşımın ortaklık andlaşmasının 12. maddesindeki ilkelere uygun olarak kademeli olarak gerçekleşeceğini.
- (12-20 yıl) bildirmiştir. ~u konuda.ki usulleri saptamak Ortaklık Konseyine bırakılmış. Bakınız: Ergin NOMER, üzer ESKIYURT a.g.e., s: 529-530;. 652; 690.
(54) GANSHOF VAN DER MEERSCH: a.g.e., .s: 33-47.
(55) izzettin DOGAN: "Meryem Demirel" Davası Cumhuriyet gazetesi, Olaylar ve Görüşler
·
2 Mart 1987 pazartesi s: 2
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